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1 – INTRODUÇÃO 

Conforme o CONTRATO N°: 61/2017; PROCESSO N° 102/2017; PREGÃO 
PRESENCIAL N° 42/2017, celebrado entre o MUNICÍPIO DE NIOAQUE, CNPJ 
03.073.699/0001-08, representada pelo Prefeito Municipal VALDIR COUTO SOUZA 
JÚNIOR e a empresa V. S. SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELLI ME, 
CNPJ 23.429.785/0001-18, representada pelo Engenheiro Agrônomo VICTOR 
SUZINI DE PAULA, apresentamos aqui os resultados conclusivos dos LAUDOS 
PERICIAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE elaborados pelo Engenheiro 
de Segurança do Trabalho CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO OLIVEIRA, CREA 
MG 83111/D e Visto CREA MS, para os cargos existentes em cada um dos 
estabelecimentos públicos municipais de Nioaque MS. 

 

Em função da extensão desse trabalho, os laudos serão entregues em 4 
(quatro) volumes a saber: 

 

VOLUME 1 – Cultura, Turismo, Esporte e Lazer & Educação: [1) Secretaria 
Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; 2) Biblioteca do SESI; 3) Centro de 
Educação Infantil Amália Martins Gazote – Extensão Mundo Encantado; 4) Centro de 
Educação Infantil Amália Martins Gazote – Polo (Prédio Rita Lopes Andréa); 5) Escola 
Municipal Dr José Garcia Netto – Colônia Palmeiras; 6) Escola Municipal Guilherme 
Corrêa da Silva; 7) Escola Municipal Guilherme Corrêa da Silva – Extensão Antônio 
Olivio; 8) Escola Municipal Guilherme Corrêa da Silva – Extensão Praça dos Heróis; 
9) Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano – Extensão Leôncio Marques – Aldeia 
Cabeceira; 10) Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano – Polo – Aldeia Água 
Branca; 11) Escola Municipal Indígena Professor Eugênio de Souza (Escola Municipal 
Indígena 31 de Março) - Aldeia Brejão; 12) Escola Municipal Noé Nogueira – Extensão 
Boa Esperança; 13) Escola Municipal Noé Nogueira – Polo - Colônia Conceição; 14) 
Escola Municipal 3 de Dezembro – Assentamento Uirapuru; 15) Escola Municipal 3 de 
Dezembro – Assentamento Uirapuru]. 

 

VOLUME 2 – Desenvolvimento Econômico e Rural & Obras e Serviços 
Urbanos: [1) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Rural; 2) 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos]. 

 

VOLUME 3 – Paço Municipal & Assistência Social: [1) Paço Municipal 
(Gabinete do Prefeito e Anexos; Secretaria de Finanças e Anexos; Secretaria de 
Governo e Anexos); 2) Casa Abrigo de Nioaque; 3) Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS Ilda Gonçalves Macedo; 4) Centro de Referência 
Especializada de Assistência Social - CREAS; 5) Conselho Tutelar; 6) Secretaria 
Municipal de Assistência Social]. 
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VOLUME 4 – Saúde: [1) ESF Colônia Conceição; 2) ESF Colônia Nova (UBS 

Maria Olinda Oliveira); 3) ESF Colônia Palmeiras; 4) ESF Uirapuru; 5) ESF Urbano I 
– Jonas Pedro da Silva; 6) ESF Urbano II – Antônio Coronel; 7) Núcleo de Apoio a 
Saúde da Família (NASF); 8) Secretaria Municipal de Saúde (Gestão Administrativo); 
9) Unidade Mista Aroldo Lima Couto; 10) Vigilância Epidemiológica e 11) Vigilância 
Sanitária].  

2 – OBJETIVO 

Apresentar os resultados conclusivos dos laudos acerca dos adicionais de 
insalubridade e periculosidade com base nas legislações nacional e municipal, 
conforme avaliações qualitativas e quantitativas realizadas das condições ambientais 
de trabalho para cada um dos cargos existentes nos estabelecimentos acima 
identificados nos volumes de 1 a 4:  
 VOLUME 1: Cultura, Turismo, Esporte e Lazer & Educação. 
 VOLUME 2: Desenvolvimento Econômico e Rural & Obras e Serviços Urbanos. 
 VOLUME 3: Paço Municipal & Assistência Social. 
 VOLUME 4: Saúde. 

 

Este é o VOLUME 2 para laudos de insalubridade, periculosidade e 
aposentadoria especial dos cargos existentes na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Rural e na Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos. 

3 – PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELOS LEVANTAMENTOS 
AMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. 

NOME: 
Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 

Eng° Agrícola; Eng° Ambiental e Eng° de Segurança do Trabalho 
CREA/MG: 83.111/D – Visto/MS: 12.513 

ART CREA MS: 1320180000829 
Contatos: 9.9254-129 – chenriqueeng@hotmail.com 

4 - SÍNTESE DA INSALUBRIDADE; PERICULOSIDADE E 
APOSENTADORIA ESPECIAL DO VOLUME 2 (DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E RURAL & OBRAS E SERVIÇOS URBANOS). 

Nesta seção, é apresentado um resumo da caracterização ou não de 
insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial para cada um dos cargos 
lotados nos Estabelecimentos das secretarias de Desenvolvimento Econômico e 
Rural & Obras e Serviços Urbanos (Volume 2) de um total de 4 volumes. 

mailto:chenriqueeng@hotmail.com
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A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Rural é distinta da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

Para cada uma das planilhas a seguir, serão utilizadas as legendas: I 
(Insalubridade de 20% ou 40%); P (Periculosidade nula ou de 30%); AE 
(Aposentadoria Especial); OB (Observação) e PAG (Página). 

4.1 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E RURAL 

CARGO I P AE OB PÁG 

Assistente Administrativo Não Não Não  16 

Chefe de Divisão ou Diretor de Departamento Não Não Não  20 

Copeira Não Não Não 1 24 

Engenheiro Agrônomo Não Não Não  30 

Motorista Não Não Não 2 39 

Operador de Máquinas Leves 20% Não Sim 3 45 

Operador de Máquinas Pesadas 20% Não Sim 3 53 

Secretário Municipal Não Não Não  61 

Vigia Não Não Não 4 65 

OB: 
1 – O laudo elaborado para este cargo serviria também para o Auxiliar de Serviços Gerais, Gari, 
Trabalhador Braçal e Zelador, desde que exercendo atividades análogas. Para o Gari, inclusive, não 
fica caracterizada a insalubridade, uma vez que não possui contato permanente com os agentes 
biológicos previstos no anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério do Trabalho. 
2 – Para o motorista de caminhão ou veículos de passeio. Se o motorista está na prática em desvio 
de função, como por exemplo, Operador de Máquinas Leves ou Pesadas, considerar o laudo para 
Operador de Máquinas Leves ou Operador de Máquinas Pesadas. 
3 – Insalubridade por exposição ao ruído acima dos limites de tolerância sem uso de EPI (protetor 
auricular) e sem treinamentos para uso do EPI necessário. 
4 – As atividades do Vigia não implicam risco acentuado e não existe exposição permanente do 
trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança 
pessoal ou patrimonial. 
5 – É necessária a distribuição de EPIs seguidos de treinamentos aos Operadores de Máquinas Leve 
e Pesada, de acordo com os riscos existentes. O mesmo procedimento deverá ser adotado para o 
Engenheiro Agrônomo. Maiores detalhes se encontram nos laudos elaborados para estas funções. 
6 – A insalubridade para Operador de Máquina Leve e para Operador de Máquina Pesada foi 
caracterizada por exposição ao ruído acima dos limites de tolerância. É POSSÍVEL a 
neutralização da insalubridade para os cargos acima caracterizados como insalubres desde 
que medidas de proteção coletiva e/ou individual necessárias para diminuição da exposição 
ao ruído sejam devidamente implantadas. Após estas medidas, para descaracterização da 
insalubridade, torna-se necessário novo levantamento ambiental para aferição ruído e 
avaliação da eficiência das medidas adotadas para a elaboração de laudo pericial de 
Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
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4.2 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

CARGO I P AE OB PÁG 

Auxiliar de Serviços Gerais (Geral) Não Não Não 1 70 

Aux. Serv. Gerais (Operador de Máquina Leve e Pesada) 20% Não Sim 3 77 

Diretor de Departamento (Mecânico) 20% Não Sim 6 85 

Eletricista Não 30% Não 7 94 

Gari 40% Não Sim 8 103 

Gari (Cozinheira) 20% Não Sim 9 110 

Mecânico 20% Não Sim 6 117 

Mestre de Obras Não Não Não  126 

Motorista Não Não Não 10 134 

Oficial de Manutenção Não Não Não 11 142 

Operador de Máquinas Leves 20% Não Sim 12 151 

Operador de Máquinas Pesadas 20% Não Sim 12 158 

Secretário Municipal Não Não Não  165 

Trabalhador Braçal Não Não Não  169 

Vigia Não Não Não 13 176 

Auxiliar de Serviços Gerais (Cemitério Municipal) Não Não Não 2 181 

Chefe de Seção – Coveiro (Cemitério Municipal) Não Não Não 5 188 

Auxiliar de Serviços Gerais (Terminal Rodoviário) Não Não Não 4 196 

OB: 
1 – Auxiliar de Serviços Gerais que não tem posto fixo de trabalho 
2 – Auxiliar de Serviços Gerais que tem posto fixo de trabalho na Capela Mortuária do Cemitério. Era 
de responsabilidade da Vanusa de Souza Vaz. 
3 – Auxiliar de Serviços Gerais Reginaldo Vicente de Lima Júnior vinha laborando como Operador 
de Máquina Leve e Operador de Máquina Pesada e não como Auxiliar de Serviços Gerais. Havia 
exposição ao ruído acima do limite de tolerância sem a proteção necessária (protetor auricular). Daí, 
foi caracterizada a insalubridade para este colaborador. 
4 – Auxiliar de Serviços Gerais que tem posto fixo de trabalho no Terminal Rodoviário. Era de 
responsabilidade de Antônio Pires dos Santos. 
5 – Chefe de Seção responsável pela manutenção (serviços de coveiro) do Cemitério Municipal. Este 
cargo era ocupado na data dos levantamentos por Antônio Pinto Carneiro. 
6 – Diretor de Departamento que ficava a disposição da Secretaria de Obras como Mecânico. Era 
um cargo ocupado pelo colaborador Walter Bento da Lima Júnior. Os Serviços de mecânica mais 
complexos foram terceirizados em sua maioria. Os mecânicos da pasta têm mesmo enquadramento. 
7 – O Eletricista era o Oficial de Manutenção Valdenir de Almeida Mecia. Logo, este colaborador 
deverá receber o adicional de periculosidade devido aos serviços em eletricidade. Os demais Oficiais 
de Manutenção não se enquadram no laudo para eletricista. 
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8 – Este laudo é para o Gari que labora com caminhão de lixo. Insalubridade em grau máximo (40%) 
em função do contato permanente com lixo urbano. O Gari que está laborando em outra função, não 
se enquadra neste laudo, como por exemplo, a gari Rosa D´Hora Silva que trabalha na cozinha da 
Secretaria de Obras. 
9 – Este laudo é para a Gari Rosa D’Hora Silva que labora na cozinha da Secretaria de Obras. Ver 
observação 8 dessa planilha. A exposição ao calor se deu acima do limite de tolerância. 
10 – Laudo para o Colaborador que esteja laborando como Motorista. No caso de Motorista 
laborando como Operador de Máquina Leve ou Operador de Máquina Pesada, considerar o laudo 
específico para aquela função. 
11 – Laborava como Auxiliar de Mecânico. 
12 – Insalubridade por exposição ao ruído acima dos limites de tolerância sem uso de EPI (protetor 
auricular) e sem treinamentos para uso do EPI necessário. 
13 – As atividades do Vigia não implicam em risco acentuado e não existe exposição permanente do 
trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança 
pessoal ou patrimonial. 
14 – A insalubridade para Operador de Máquina Leve e para Operador de Máquina Pesada foi 
caracterizada por exposição ao ruído acima dos limites de tolerância. É POSSÍVEL a 
neutralização da insalubridade para os cargos acima caracterizados como insalubres desde 
que medidas de proteção coletiva e/ou individual necessárias para diminuição da exposição 
ao ruído sejam devidamente implantadas. Após estas medidas, para descaracterização da 
insalubridade, torna-se necessário novo levantamento ambiental para aferição ruído e 
avaliação da eficiência das medidas adotadas para a elaboração de laudo pericial de 
Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

5 – FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E LEGAL. 

A caracterização ou descaracterização dos adicionais de insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial dos cargos existentes nos Estabelecimentos 
acima relacionados foi justificada conforme laudos periciais específicos em acordo 
com normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR 15 e NR 16 (para 
insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal N° 2141/2003 e do 
Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 

 

De acordo com o item 16.2 da NR 16, o exercício de trabalho em condições de 
periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por 
cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, 
prêmios ou participação nos lucros da empresa 

 

A NR 15 do Ministério do Trabalho regulamenta os critérios técnicos para 
caracterização das atividades ou operações insalubres: 

 

• Desenvolvem-se acima dos limites de tolerância dos anexos 1 (ruído 
contínuo ou intermitente), 2 (ruído de impacto), 3 (calor), 4 (revogado), 5 (radiações 
ionizantes), 8 (vibração), 11 (agentes químicos caracterizados por limites de 
tolerância) e 12 (poeiras minerais). 

 

• São mencionados nos anexos 6 (trabalhos sob condições hiperbáricas), 
13 (agentes químicos sem limites de tolerância) e 14 (agentes biológicos). 
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• São comprovadas por meio de laudo de inspeção nos locais de trabalho, 

constantes dos anexos 7 (radiações não ionizantes), 9 (frio) e 10 (umidade). 
 

De acordo com o artigo 193 da CLT em redação dada pela Lei n° 12.740/2012, 
são consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação 
aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou 
métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente 
do trabalhador a: I – Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; II – roubos ou outras 
espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou 
patrimonial. 

 

A NR 16 do Ministério do Trabalho regulamenta os critérios técnicos para 
caracterização das atividades ou operações periculosas: 

 

• Exposição permanente com explosivos ou inflamáveis em condições de 
risco acentuado (Artigo 193 da CLT e Anexos 1 e 2 da NR-16 da Portaria n.º 3.214 de 
08/06/1978). 
 

• Atividades no setor de energia elétrica sob condições de periculosidade 
[Lei n.º 12.740 de 08/12/2012; Dec n.º 93.412 de 14/10/1986 e Art 193 da CLT (Dec-
lei n.° 5.452 de 01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014)]. (A) 
 

• Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades 
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial (Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013) (B). 
 

• Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou 
substâncias radioativas (Portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 04/04/2003 
e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela Portaria n.° 
518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015). (C). 
 

• Atividades de trabalhador em motocicleta (Anexo 5 da NR-16 aprovado 
pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014). (D) 
 

A Lei n.o 11.901 de 12/01/2009, incluiu como atividades periculosas aquelas 
desenvolvidas na profissão de Bombeiro Civil. 
 

O Artigo 193 da CLT com redação dada pela Lei n.o 12.740/2012 considerou 
que para caracterização da Periculosidade por inflamáveis, explosivos ou energia 
elétrica; e roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 
segurança pessoal ou patrimonial, estas atividades devem implicar em risco 
acentuado para o trabalhador em função de sua exposição permanente aos mesmos. 
 

Observação (A): O Anexo 4 da NR 16, estabelece que o trabalho intermitente é 
equiparado à exposição permanente para fins de pagamento integral do adicional de 
periculosidade nos meses em que houver exposição, excluída a exposição eventual, 
assim considerado o caso fortuito ou que não faça parte da rotina: 
 



 9 
Observação (B): A portaria n° 1885 de 02/12/2013 publicada em D.O.U de 03/12/2013 
– Seção 1 – Pág 102 aprovou o anexo 3 (Atividades ou operações perigosas com 
exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais 
de segurança pessoal ou patrimonial da Norma Regulamentadora NR-16 (Atividades 
e Operações Perigosas), ficando estabelecido que: 
 

1) As atividades ou operações que exponham os profissionais de segurança 
pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são 
consideradas perigosas. 

 

2) São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os 
trabalhadores que atendem uma das seguintes condições: 
 

2.1) Empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de 
segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, 
devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 
7102/1983 e suas alterações posteriores. 

 

2.2) Empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal 
em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 
bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta 
 

3) As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras 
espécies de violência física, desde que atendidas uma das condições do item 2 acima, 
são as constantes: vigilância patrimonial, Segurança de Eventos, Segurança nos 
transportes coletivos; Segurança ambiental e florestal, transporte de valores, escolta 
armada, segurança pessoal, supervisão/fiscalização operacional, 
telemonitoramento/telecontrole: 
 

Observação (C): A Portaria MTE n.º 595 de 07 de maio de 2015 publicada no DOU de 
08 de maio de 2015 incluiu Nota Explicativa no Quadro Anexo à Portaria n.° 518 de 04 
de Abril de 2003, publicada no DOU de 07 de Abril de 2003 que dispõe sobre as 
atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas 
com a redação que se segue. “Nota explicativa: 1) Não são consideradas perigosas 
para efeito deste anexo, as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam 
equipamentos móveis de Raios X para diagnóstico médico; 2) Áreas tais como 
emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de 
internação não são classificadas como salas de irradiação em razão do uso do 
equipamento móvel de Raios X.”  
 

Ainda dentro da observação (C), no Parecer Técnico do Diretor Técnico da 
FUNDACENTRO (representa o Ministério do Trabalho), Robson Spinelli Gomes, que 
é Físico Nuclear – Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC e MSc Ciência 
Ambiental pela USP, concluiu-se que as áreas de emergências, salas de recuperação 
e Centro de Tratamento Intensivo e leitos de internação, não são caracterizadas como 
áreas de risco para fins de percepção do adicional de periculosidade conforme portaria 
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n° 518/2003 MTE. Concluiu-se também que as demais áreas, centros cirúrgicos e 
odontologia, aonde são utilizadas Raios X, tipo arco cirúrgico, durante os 
procedimentos devem ser enquadradas como áreas sujeitas a exposição para fins de 
percepção do adicional de periculosidade conforme portaria n° 518/2003 MTE. 
Durante os levantamentos, não foram identificados aparelhos móveis de raios X tipo 
arco cirúrgico. Logo, diante destas condições, nenhum servidor ou colaborador do 
município, incluindo os odontólogos e seus auxiliares, trabalhando com aparelho 
móvel de raios X, teve caracterizada a periculosidade (adicional de 30%). 
 

Observação (D): A Portaria do Ministério do Trabalho n.º 1.565, de 13/10/2014, 
publicada em DOU de 14/10/2014 aprovou o anexo 5 (Atividades perigosas em 
motocicleta) da NR-16 (Atividades e Operações Perigosas), ficando estabelecido que: 
 

1) As atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no 
deslocamento de trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas. 

 

2) Não são consideradas perigosas para efeito deste anexo: 
 

2.1) a utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da 
residência para o local de trabalho ou deste para aquela. 

 

2.2) as atividades em veículos que não necessitem de emplacamento ou que 
não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-los. 

 

2.3) as atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados. 
 

2.4) as atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual, 
assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente 
reduzido 

 

3) Não são consideradas perigosas para efeito deste anexo: 
 

3.1) a utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da 
residência para o local de trabalho ou deste para aquela. 

 

3.2) as atividades em veículos que não necessitem de emplacamento ou que 
não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-los. 

 

3.3) as atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados. 
 

3.4) as atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual, assim 
considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente 
reduzido. 
 

Observação (E): A Portaria MTE n.º 1.565, de 13 de outubro de 2014, citada em (D): 
foi suspensa pela Portaria MTE n.° 1.930, de 16 de dezembro de 2014 publicada no 
DOU de 17/12/2014. A Portaria MTE n.° 5 de 07 de janeiro de 2015 suspendeu os 
efeitos da Portaria 1.565 de 13/10/2014 e revogou a Portaria 1.930 de 16/12/2014 em 
relação aos associados da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de 
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Bebidas Não Alcoólicas – ABIR e aos confederados da Confederação Nacional das 
Revendas Ambev e das Empresas de Logística da Distribuição – CONFENAR. 
 

O artigo 74 da Lei Municipal N° 2141/2003 (que dispõe o Estatuo dos 
Servidores Públicos Civis, das autarquias e das fundações públicas do Município de 
Nioaque – Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências), de 20/11/2003, 
estabelece que os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres 
ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, 
fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. O artigo 76 desta 
mesma lei fixou que na concessão dos adicionais de atividades penosas, de 
insalubridade e de periculosidade, serão observados os percentuais de 20%, 30% e 
40%, de acordo com o laudo circunstanciado, elaborado pelo profissional competente, 
tendo como parâmetro, o valor de referência do município. Embora a NR 15 do 
Ministério do Trabalho reconheça também a insalubridade em grau mínimo 
(percentual de 10%) o que não é previsto em legislação municipal, tal situação 
(insalubridade em grau mínimo – 10% do adicional) não foi verificada durante os 
levantamentos ambientais do município, tendo sido observados apenas os adicionais 
de 20% ou 40%. O parágrafo único do artigo 76 desta mesma legislação afirma que o 
adicional de insalubridade por trabalho em Raio X ou substâncias radioativas 
corresponderá a 40% do vencimento do cargo efetivo e será concedido na forma de 
legislação pertinente. A Lei Federal N° 7394 de 29/10/1985 estabelece que o salário 
o salário mínimo profissional dos técnicos em radiologia será equivalente a 2 (dois) 
salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% 
(quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade. Veja que a Lei Federal 
7394/1985 cita apenas os técnicos em radiologia, não se aplicando aos demais 
profissionais que tenham exposição ao raio X, como, por exemplo, os odontólogos e 
seus auxiliares, não ficando caracterizado o adicional de 40%. 

 

Para caracterização ou descaracterização dos adicionais devidos nos laudos 
entregues ao município, tornou-se imperativo definir as situações de eventualidade, 
intermitência ou natureza contínua. Saliba. Tuffi Messias (2013) citou a Portaria n° 
3.311/1989 revogada pela Portaria n° 546 de 11/03/2010 que diferenciava as 
situações de eventualidade, intermitência e natureza contínua. Segundo este Autor, a 
administração pode revogar seus atos por conveniência e oportunidade, no entanto, 
isso não retira o conteúdo técnico da norma e recomenda que o Perito pode continuar 
a se orientar pela Portaria n° 3.311/89, pois, sua revogação não ocorreu por motivos 
técnicos. Conforme noticiado na Revista Proteção, a revogação dessa Portaria 
provocou reações dos profissionais da área de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), 
os quais defendem a elaboração de norma técnica sobre a metodologia de avaliação 
de insalubridade e periculosidade. Sempre defendemos que a primeira medida é 
alterar as normas, no entanto, a inércia do órgão competente do MTE faz com que 
essas fiquem cada vez mais defasadas. A Portaria n° 3.311/1989 esclarece que a 
análise do tempo de exposição ao risco traduz a quantidade de exposições em tempo 
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(horas, minutos, segundos), a determinado risco ocupacional sem proteção, 
multiplicado pelo número de vezes que esta exposição ocorre ao longo da jornada de 
trabalho. Assim, se o trabalhador ficar exposto durante 5 minutos, por exemplo, a 
radiação ionizante, e esta exposição se repetir 5 ou 6 vezes durante a jornada de 
trabalho, então seu tempo de exposição será de 25 ou 30 minutos (até 6,25% do total 
da jornada de trabalho), o que traduz a eventualidade do fenômeno. Se, entretanto, 
ele se expõe ao mesmo agente durante 20 minutos e o ciclo se repete por 15 a 20 
vezes, passa a exposição total a contar com 300 a 400 min/dia (até 83,34% do total 
da jornada de trabalho), de trabalho, o que caracteriza uma situação de intermitência. 
Se ainda, a exposição se processa durante quase todo ou todo o dia de trabalho, sem 
interrupção, diz-se que a exposição é de natureza contínua (acima de 83,34% do total 
da jornada de trabalho). Saliba. Tuffi Messias (2013), ainda lembra que outro aspecto 
importante a ser lembrado é a ocorrência da exposição permanente a determinado 
agente somente em um dia da semana, ou seja, há uma intermitência semanal. 

 

O item 16.2.1 da NR 16 esclarece que o empregado poderá optar pelo adicional 
de insalubridade que porventura lhe seja devido e de acordo com o § 1° do artigo 74 
da Lei Municipal N° 2141/2003, o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade 
e de periculosidade deverá optar por um deles. Ou seja, não poderá receber os dois 
adicionais (insalubridade e periculosidade) cumulativamente. 

 

De acordo com subitem 15.4.1 da norma NR 15 do MTE, a insalubridade poderá 
ser passível de neutralização com a adoção de medidas de ordem geral que 
conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância ou com a utilização 
de equipamentos de proteção individual. Da mesma, o § 2° do artigo 74 da Lei 
Municipal N° 2141/2003, de 20/11/2003, esclarece que o direito ao adicional de 
insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos 
que deram causa a sua concessão. No parágrafo único do artigo 75 desta lei 
municipal, a servidora ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a 
lactação das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em 
local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. 

 

Conforme exposto no parágrafo anterior, fica clara a descaracterização 
temporária ou permanente da insalubridade e periculosidade, em alguns casos, como, 
por exemplo: 

 

1) Férias, licenças maternidade e médica e afastamentos temporários 
por outros motivos: se o funcionário ou servidor se encontra afastado de suas 
atribuições de cargo durante o período por qualquer um desses motivos não estando 
a disposição do Empregador, não existe exposição ao agente insalubre ou periculoso, 
não sendo, portanto, devido um desses adicionais, durante este período. Com a volta 
ao trabalho em condições insalubres ou periculosas, o adicional devido, volta a ser 
justificado. Por exemplo, o Gari do caminhão de lixo da Secretaria de Obras recebe 
insalubridade de 40% no exercício de seu cargo. Se ele entra de férias, então, durante 
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o período de gozo dessas férias, ele não irá receber este adicional, uma vez que não 
existe exposição ao agente insalubre. No retorno ao trabalho, este adicional volta a 
ser pago. 

 

2) Local de trabalho não insalubre e/ou não periculoso: Se o 
funcionário ou servidor que recebia insalubridade ou periculosidade por laborar em 
local insalubre ou periculoso no exercício de seu cargo e passa a laborar em outro 
local não insalubre ou não perigoso, este perde direito ao adicional de insalubridade, 
enquanto estiver afastado de suas atribuições do local de origem. Por exemplo, 
Enfermeiro do Hospital recebe insalubridade por trabalhar naquele local. Então, ela 
passa a laborar na Secretaria Municipal de Saúde ou outra repartição pública sem 
insalubridade neste mesmo cargo ou em cargo de confiança. Nesta nova situação, ele 
deverá ficar sem o adicional de insalubridade. Porém, se retornar a função anterior, 
em local de trabalho insalubre, este volta a receber o adicional devido. Um outro 
exemplo: o servidor recebe insalubridade de 40 % por trabalhar como Gari no 
caminhão de lixo. Por motivo de função readaptada, por exemplo, trabalhando agora 
no Hospital, onde se paga 20%, este colaborador, passará a receber 20% por 
trabalhar em nova função, onde se paga 20% e não mais os 40%, porque o agente 
insalubre mudou. 
 

Para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial a mesma 
deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – Regulamento 
Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, de 17/12/2002 
e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. Conforme colocado por Saliba, T.M 
(2013), a Súmula n° 198 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia 
caracterizar a atividade como insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria 
especial, mesmo que a atividade não conste do regulamento previdenciário. 
 

Como informado, os laudos foram elaborados para o exercício do cargo em 
cada um dos estabelecimentos municipais. O Município, ao determinar pela aplicação 
ou não do adicional devido, deverá consultar o laudo pericial para cada um dos cargos 
existentes, por Estabelecimento. 

 

A caracterização ou descaracterização dos adicionais devidos poderá ser 
alterada, mediante outro levantamento ambiental com elaboração de novo laudo 
técnico por Engenheiro de Segurança do Trabalho, devidamente habilitado no CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), após aplicações de medidas de 
proteção individual ou coletivas e alterações nos postos de trabalho que poderão 
neutralizar ou diminuir o contato ou exposição do colaborador com o agente insalubre 
ou periculoso. 
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6 - LAUDOS DA CARACTERIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE; 
PERICULOSIDADE E APOSENTADORIA ESPECIAL DOS CARGOS 
EXISTENTES POR ESTABELECIMENTO DO VOLUME 2 
(DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL & OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS). 

Conforme explicado anteriormente no item 2 deste laudo pericial, em virtude 
da extensão deste trabalho impondo limites de folhas para encadernação, este 
documento será apresentado em 4 (quatro) volumes, estando todas as laudas 
assinadas e/ou rubricadas pelo Perito responsável. Neste volume (Volume 2 de 4), 
estarão os laudos das repartições públicas pertencentes a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Rural e da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos. 

Informamos que este documento trata apenas dos laudos de insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. 

Este documento traz algumas (que não esgota o assunto) recomendações 
existentes em PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO 
(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), AET (Análise Ergonômica de 
Trabalho), dentre outros programas ou projetos para implantação de medidas 
administrativas, de proteção coletiva e individual, visando a segurança no trabalho 
para os colaboradores sob responsabilidade do Município. Para maiores detalhes 
existentes nos programas mencionados ao longo deste laudo, o Município deverá 
contratar os serviços necessários de um Engenheiro de Segurança do Trabalho, 
habilitado no CREA MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato 
Grosso do Sul). 

6.1 – INSTRUMENTAL, TÉCNICA ADOTADA E MÉTODO DE 
AVALIAÇÃO 

As avaliações quantitativas e qualitativas foram realizadas “in loco” para 
conhecimento das atividades rotineiras, de forma a identificar possíveis agentes 
nocivos presentes durante a atividade laboral. Todas as avaliações foram realizadas 
conforme recomendação das Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO. 

Durante a avaliação ambiental, observamos as possibilidades de exposição 
ocupacional, o modo de realização das tarefas, os equipamentos utilizados, as 
proteções coletivas e individuais oferecidas aos seus colaboradores, as medidas 
administrativas e a carga horária desenvolvida pelos funcionários da unidade 
municipal. 

As avaliações qualitativas foram realizadas por meio de entrevistas com os 
colaboradores do setor, observações visuais dos postos de trabalho, registros 
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fotográficos e análise minuciosa das atividades desenvolvidas no estabelecimento 
municipal.  

As avaliações quantitativas foram realizadas simultaneamente com as 
avaliações qualitativas, da seguinte forma: 

6.1.1 – RUÍDO 

 A medição de ruído foi realizada na altura da zona auditiva do trabalhador 
exposto por meio de medidores de níveis de pressão sonora e audiodosímetros 
calibrados das marcas e modelos: Quest Technologies modelo 2100; Quest 
Technologies modelo Edge 5; Svanteck modelo SV 104 e calibradores acústicos Quest 
Technologies modelo QC-10 e Criffer modelo CR-2. A calibração dos instrumentos de 
medição foi verificada antes e após cada medição por meio do Calibrador Acústico. O 
critério adotado foi o dB(A), isto é, o instrumento de leitura operando no circuito de 
compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW), para ruído contínuo ou 
intermitente. Foi realizada a comparação dos valores obtidos no instrumento com os 
níveis de pressão sonora máximos permitidos em função do tempo de exposição a que 
fica submetido o trabalhador, de acordo com o Anexo n.º 1 da NR-15 da Portaria n.º 
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e Decreto n.° 3.048/99 – Regulamento 
da Previdência Social / Anexo IV, com redação dada pelo Decreto n.º 4.882, de 2003. 

6.1.2 – CALOR E TEMPERATURA 

 A medição de calor e temperatura foi feita com o uso de medidores calibrados de 
stress térmico das marcas e modelos: Quest Technologies modelo Questemp 34 e 
Instrutherm modelo TGD-400. A medição foi efetuada no local de trabalho, à altura da 
região do corpo mais atingida. Foi realizada a comparação do valor obtido (em IBUTG) 
com o estabelecido no Quadro n.o 1, Anexo 3, da NR-15, conforme atividade leve, 
moderada ou pesada e trabalho contínuo. Para avaliação de temperatura em alguns 
postos de trabalho, principalmente, naqueles que possuem ambiente climatizado, foi 
utilizado o termo-higrómetro da marca e modelo Icel modelo HT-7020 e o multifuncional 
da marca Instrutemp modelo ITTHDLA-500, ambos calibrados. 

6.1.3 – ILUMINÂNCIA 

 A medição de iluminância foi feita com o uso do luxímetro Icel modelo LD-550 e 
do multifuncional Instrutemp modelo ITTHDLA-500, ambos calibrados. 
 A medição foi efetuada no campo de trabalho definido segundo a norma da ABNT 
NBR 5413, como sendo a região onde, para qualquer superfície nela situada, exigem-
se condições de iluminância apropriadas ao trabalho visual a ser realizado. Quando 
este campo de trabalho não for definido, entende-se como tal o nível referente a um 
plano horizontal a 0,75 m do piso. 
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6.2 – LAUDOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E RURAL 
 

6.2.1 – UNIDADE MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL 

IDENTIFICAÇÃO: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Rural 
ATIVIDADE: Administração Pública em Geral 
ENDEREÇO: Rua Guia Lopes, n° 10, Jardim Ouro Verde, Nioaque MS 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 25/10/2017; 26/10/2017; 20/03/2018 
e 21/03/2018. 
 

PLANILHA: 
6.2.1.1 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Rural 
CARGO/FUNÇÃO: Assistente Administrativo 

Levantamentos Ambientais: 25/10/17; 26/10/17; 20/03/18 e 21/03/18 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Rural em prédio de pavimento único construído em 
alvenaria, piso cerâmica, forro em madeira; luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com 
iluminância de aproximadamente 507,0 lux na mesa de trabalho; ventilação natural e artificial (ar 
condicionado) com temperatura de 24,7°C variável para mais ou para menos de acordo com as 
condições climáticas locais e regulagem interna dos equipamentos de climatização. Dispõe de 
mesas e cadeiras para uso de computador e execução das demais tarefas administrativas do setor 
para atividade realizada a maior parte do tempo em posição sentada. Essa repartição pública possui 
salas administrativas, sala de recepção e espera, cozinha e refeitório para uso dos funcionários da 
secretaria; varanda para garagem do carro da secretaria e banheiros de uso dos usuários do setor. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Digitação de documentos, elaboração de planilhas; controle de frequência de servidores; controle 
patrimonial; recebimento e controle dos saldos de materiais adquiridos; coordenar e executar 
trabalhos relacionados com a organização e atualização de arquivos e fichários; redigir instruções, 
ordens de serviço; minutas de cartas. Ofícios; memorandos e atos administrativos sobre assuntos 
do órgão; coordenar, controlar e executar o cadastramento dos bens de caráter permanente; auxiliar 
o pessoal técnico na definição de objetivos e  no planejamento administrativo do órgão; auxiliar e 
propor o aperfeiçoamento e adequação da legislação e normas específicas, bem como métodos e 
técnicas de trabalho; executar trabalhos relativos a balancetes, análises e controles estatísticos; 
executar serviços de cadastro em geral, manutenção e organização de arquivos cadastrais, 
microfilmagem e equipamento específico; executar serviços de análise e encaminhamento de 
processos, pesquisa legislativa e jurisprudencial; organizar e controlar os serviços de recepção; 
encaminhamento de documentos e correspondências em geral; secretariar autoridades de hierarquia 
superior, redigindo expedientes relacionados as suas atividades; integrar-se em projetos de 
pesquisa, levantamento de dados e diagnósticos, emprestando apoio administrativo necessário; 
fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades e executar outras atividades 
compatíveis com o cargo.  
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AGENTES AMBIENTAIS 

RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho; 

• Ar condicionado para melhor conforto térmico dos ambientes internos; 
• Água potável e fresca. 
• Disponibilidade de cozinha e refeitório para café, sucos, lanches e outras refeições no local. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 
elaboração; 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
RURAL NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos 
considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
RURAL não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de exposição 
permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
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 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
RURAL não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo 
IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social 
e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 
Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Se o Colaborador concursado neste cargo vier a laborar em outro 
cargo/função nesta ou outra unidade administrativa, consultar o laudo específico para 
o cargo em ocupação elaborado para a unidade administrativa. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.1.2 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Rural 
CARGO/FUNÇÃO: Chefe de Divisão ou Diretor de 
Departamento 

Levantamentos Ambientais: 25/10/17; 26/10/17; 20/03/18 e 21/03/18 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Rural em prédio de pavimento único construído em 
alvenaria, piso cerâmica, forro em madeira; luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com 
iluminância variável entre 237,0 lux e 507,0 lux nas mesas de trabalho; ventilação natural e/ou 
artificial (ar condicionado) com temperatura de 24,7°C variável para mais ou para menos nos postos 
de trabalho de acordo com as condições climáticas locais e regulagem interna dos equipamentos de 
climatização. Dispõe de mesas e cadeiras para uso de computador e execução das demais tarefas 
administrativas do setor. Essa repartição pública possui salas administrativas, sala de recepção e 
espera, cozinha e refeitório para uso dos funcionários da secretaria; varanda para garagem do carro 
da secretaria e banheiros de uso dos usuários do setor. De forma intermitente, poderá estar a serviço 
da pasta em áreas externas à Secretaria (interiores e exteriores de repartições públicas; privadas; 
associações, etc) sujeito a condições climáticas variáveis, sendo o trânsito em carro de passeio ou 
caminhão, pertencentes à Secretaria ou Prefeitura. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cargo em Comissão da Secretaria subordinado ao Chefe da Pasta para direção, coordenação e 
supervisão na execução de projetos diversos de responsabilidade da Secretaria. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Radiação solar Avaliação qualitativa Solar Eventual 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho; 

• Água potável e fresca. 
• Disponibilidade de cozinha e refeitório para café, sucos, lanches e outras refeições no local. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Em caso de serviços externos ou ambientes a céu aberto (zonas rurais, por exemplo), fazer 

uso de boné ou touca árabe, óculos de proteção, protetor solar, camiseta de manga comprida, calça 
e botina de proteção. 
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• Disponibilizar garrafa térmica e canecas ou copos de uso individual para o transporte e 

consumo de água potável e fresca em caso de serviços de campo. 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 
elaboração; 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CHEFE DE DIVISÃO OU DIRETOR DE 
DEPARTAMENTO na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL NÃO OCORRE com exposição a 
agentes físicos, químicos e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CHEFE DE DIVISÃO OU DIRETOR DE 
DEPARTAMENTO na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL não ocorre sob condições de risco 
acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
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 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CHEFE DE DIVISÃO OU DIRETOR DE 
DEPARTAMENTO na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL não expõe o colaborador aos agentes 
de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Se o Colaborador em comissão ou efetivo neste cargo vier a laborar 
em outro cargo/função nesta ou outra unidade administrativa, consultar o laudo 
específico para o cargo em ocupação elaborado para a unidade administrativa. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.1.3 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Rural 
CARGO/FUNÇÃO: Copeira 

Levantamentos Ambientais: 25/10/17; 26/10/17; 20/03/18 e 21/03/18 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Rural em prédio de pavimento único construído em 
alvenaria, piso cerâmica, forro em madeira (com exceção da cozinha e varanda com cobertura 
Eternit); luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com iluminância variável entre 103,0 lux e 890,0 
lux nos ambientes internos e varanda; ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado apenas nas 
áreas administrativas) com temperatura de 24,7°C (nas salas climatizadas) e 30,8°C nos demais 
recintos que é variável para mais ou para menos nessas áreas de acordo com as condições 
climáticas locais e regulagem interna dos equipamentos de climatização. De todos os ambientes 
internos dessa repartição pública, há exposição eventual a fonte artificial de calor apenas na cozinha 
em virtude de fogão industrial de quatro bocas para o café e o lanche (pucheiro, batata frita, 
mandioca, etc) que são de consumo interno dos funcionários do setor. O IBUTG (Índice de Bulbo 
Úmido Termômetro de Globo) medido foi de 26,2°C. A atividade é realizada a maior parte do tempo 
na posição de pé e é considerada moderada segundo anexo 3 da norma regulamentadora NR 15 do 
MTE. A conservação de alimentos era realizada em geladeira não existindo câmaras frias (exposição 
ao frio). A copa é para o armazenamento dos utensílios de cozinha e para a lavagem e higienização 
destes em pia, enquanto o cozimento é realizado na cozinha. Em todos os locais, existem assentos 
para o descanso e pausas dos colaboradores. É uma atividade realizada a maior parte do tempo na 
posição de pé, permanecendo a maior parte de sua jornada de trabalho na cozinha e copa. Como 
se trata de uma secretaria com pequena estrutura física e poucos funcionários, a colaboradora 
responsável pelo serviço de copa, é também responsável pelo serviço de limpeza, fazendo a limpeza 
de banheiros de uso dos funcionários do setor. A exposição a microrganismos presentes no lixo e 
em banheiros é eventual, apenas na remoção do lixo e na limpeza dos banheiros que se dá em 
pequena jornada de trabalho. Além do fogão e dos utensílios da cozinha, a colaboradora faz uso de 
baldes, vassouras, rodos, pano de chão e outros equipamentos manuais de limpeza.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços gerais de limpeza (lavar, varrer, retirar o lixo) e arrumação dos móveis, materiais e utensílios 
em todos os setores da unidade municipal. Fazer o preparo de café, chá e de pequenas refeições 
para consumo interno dos próprios funcionários. Servir água, café e chá a visitas e colegas de 
trabalho. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Calor IBUTG de 26,2°C Fogão Eventual 

Quími-
cos 

Etanol (concentração de 
46,2% ou outra) no 
produto variável de 

acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Qualitativa Álcool 

De modo Eventual 
e intermitente, 

estando abaixo do 
limite de tolerância 
de 1480 mg/m³ da 

NR 15. 
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Hidróxido de Sódio 50% ***Qualitativa Sabões e 
detergentes 

Eventual e 
intermitente e 

abaixo do limite de 
tolerância de 2,0 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil 
amônio (concentração 
de 0 a 5%) no produto 
variável de acordo com 

a marca e fabricante 
utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual 
e intermitente, com 
limite de exposição 

não aplicável na 
NR 15 e normas 

técnicas 
internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 

10%) no produto 
variável de acordo com 

a marca e fabricante 
utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual 
e intermitente, com 
limite de exposição 

não aplicável na 
NR 15 e normas 

técnicas 
internacionais. 

Combizel LH 
(concentração de 0 a 

1%) no produto variável 
de acordo com a marca 
e fabricante utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual 
e intermitente, com 
limite de exposição 

não aplicável na 
NR 15 e normas 

técnicas 
internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 

2,5% no produto 
variável de acordo com 

a marca e fabricante 
utilizados 

***Qualitativa Água sanitária 

De modo Eventual 
e intermitente, 

estando abaixo do 
limite de tolerância 
de 2,3 mg/m³ da 

NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear ***Qualitativa Sabões e 

detergentes 

Eventual e 
intermitente e 

abaixo do limite de 
tolerância de 3,0 
mg/m³ da NR 15. 

Bioló-
gicos 

Bactérias e outros 
microrganismos ***Qualitativa 

Lixo e limpeza 
de banheiros 

De modo eventual. 
Não tem 

enquadramento no 
anexo 14 da NR 

15. 
*** (1) Por se tratar de repartição pública com pequena estrutura física e baixa demanda de serviços, 
existia apenas uma colaboradora responsável pelos serviços de limpeza e de copa, podendo este 
laudo também valer para as funções de cozinheira ou merendeira e auxiliares; gari; auxiliar de 
serviços gerais, zelador que viessem a laborar nesta unidade municipal, não tendo sido caracterizada 
a insalubridade para estes colaboradores. 
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*** (2) a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias na norma regulamentadora NR 24 (Condições 
sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho; 

• Copa e cozinha com disponibilidade para café, lanches e água potável e fresca; 
• Ferramentas de trabalho em boas condições de uso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Pausas e disponibilidade de assentos para descanso das pernas em outro local mais 

arejado; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Identificação das mangueiras de gás quanto a sua validade; 
• Identificação das panelas de pressão quanto a sua segurança contra riscos de explosões e 

substituição imediata em caso de riscos; 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 
• Embora não insalubre, fazer a distribuição gratuita e regular de EPIs (touca de cabelo, óculos 

de proteção na fritura, luvas de borracha, nitrílica e equivalente no uso de sabões e água; luvas anti 
corte (luva de açougueiro), luvas térmicas (para materiais quentes), luvas mangote (proteção contra 
frituras), avental impermeável, calçado fechado impermeável e antiderrapante), uso obrigatório dos 
EPIs e fiscalização quanto ao uso e treinamento; 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 
elaboração; 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COPEIRA na unidade municipal SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: a exposição ao calor se dava de modo eventual e abaixo dos 

limites de tolerância de 26,7°C, considerando-se atividade do tipo moderada conforme 
quadro 1, anexo 3, norma regulamentadora NR 15 do MTE. A medição de calor 
realizada na cozinha, apontou exposição de 26,2°C, portanto, abaixo do limite de 
tolerância de 26,7₢. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Embora não insalubre e 
prejudicial, recomenda-se a distribuição regular e gratuita de luvas contra agentes 
químicos e água. 
 Agentes Biológicos: contato eventual com agentes biológicos durante a limpeza 

de banheiros e remoção de lixo. O lixo retirado equipara-se ao lixo domiciliar e não a 
lixo urbano. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas aos 
trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em caminhões 
de lixo e usinas de triagem de resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da norma 
NR 15. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão na NR 15. O colaborador não tem contato 

com lixo urbano. O lixo existente na unidade é classificado como lixo doméstico e não 
urbano. As atividades de limpeza de banheiros não estão entre aquelas previstas no 
anexo 14 da NR 15. Por estes motivos, a atividade não é enquadrada entre aquelas 
previstas no Anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COPEIRA na unidade municipal SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL não ocorre nas 
situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COPEIRA na unidade municipal SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para qualquer cargo que venha a executar as 
mesmas funções de uma Copeira nessa unidade administrativa, tais como: 
Merendeira, Copeira, Auxiliar de Serviços Gerais, Gari e Zelador, por exemplo. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade de exercício. 
 

Observação 3: recomendo a distribuição gratuita e regular dos EPIs indicados ao 
longo do laudo para este cargo, mesmo não tendo sido caracterizada a insalubridade. 
Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. Treinamentos e 
observação às demais normas regulamentadoras são necessários. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.1.4 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Rural 
CARGO/FUNÇÃO: Engenheiro Agrônomo 

Levantamentos Ambientais: 25/10/17; 26/10/17; 20/03/18 e 21/03/18 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Seu posto fixo de trabalho é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Rural em prédio de 
pavimento único construído em alvenaria, piso cerâmica, forro de madeira, luz natural e artificial 
(lâmpada fluorescente) com iluminância aproximada de 424,0 lux na mesa de trabalho, ventilação 
natural e/ou artificial (ar condicionado) com temperatura de 24,7°C (nas salas climatizadas) e 30,8°C 
nos demais recintos que é variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas 
locais e regulagem interna dos equipamentos de climatização. Em sua sala de trabalho, dispõe de 
mesa com cadeira para uso de computador e execução das demais funções técnicas e 
administrativas. Além dessa sala de trabalho, a Secretaria possui também outra sala administrativa, 
sala de recepção e espera, copa e cozinha, varanda usada como garagem e banheiros para 
funcionários e usários locais. De modo intermitente à secretaria, os trabalhos deste colaborador 
podem também ser desenvolvidos em ambientes internos e externos de outras repartições públicas, 
associações e estabelecimentos privados (açougues, mercados, interposto de mel, etc) e culturas 
agrícolas (feijão, milho, soja e pastagem) em propriedades de pequeno porte a céu aberto com 
exposição solar, podendo neste caso, haver o contato eventual com herbicidas, inseticidas e 
fungicidas utilizados nos cultivos agrícolas. O trânsito urbano e rural ocorre em veículos de passeio 
da Secretaria e da Prefeitura. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Na descrição dos cargos da Prefeitura, o Engenheiro Agrônomo tem como atribuições; Elaborar 
trabalhos visando a implantação de novos métodos e práticas agrícolas, com a finalidade de 
racionalizar o uso da terra, bem como de aproveitar os recursos naturais existentes; elaborar normas 
técnicas e definir procedimentos para levantamentos, avaliação e conservação de recursos naturais 
e culturais; elaborar planos objetivando controlar e combater pragas e doenças no meio rural; 
participar da elaboração de programas de extensão rural; colaborar com estudos, levantamentos das 
necessidades concernentes à eletrificação rural; colaborar com estudos, levantamentos, elaboração 
de projetos de beneficiamento em indústria de transformação e produtos agropecuários; planejar, 
elaborar e executar programas e projetos que visem a diversificação da cultura, a preservação e 
conservação do solo; participar de programas que visem a implantação de micro bacias 
hidrográficas, o controle de uso de agrotóxicos, a preservação dos ambientes naturais; realizar 
perícias e avaliações agro econômicas; emitir laudos e pareceres em matéria de suas 
especialidades; executar outras tarefas afins. Pelo depoimento do Servidor, este coordena o Serviço 
de Inspeção Municipal (SIM), fazendo a coleta e encaminhamento de amostras de produtos de 
consumo (água, leite, queijo, mel, carnes, etc); faz a liberação de corte e poda de árvores; faz a 
regulagem das máquinas e implementos agrícolas (trator, plantadeira, grade, subsolador, sulcador 
e pulverizadores); faz o preparo de caldas de fungicidas, inseticidas ou herbicidas para pulverização 
cerca de duas vezes por mês ou até cinco vezes por semana nos períodos de safra, não sendo esse 
tempo de preparo superior a duas horas. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Radiação não ionizante Qualitativa Raios solares Eventual a Habitual 
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 Ruído 76,2 a 96,3 dB(A)  

Tratores com 
implementos 
agrícolas e 

trânsito local. 

Eventual por não 
ser este servidor o 

operador do 
maquinário. Os 

tempos de 
exposição ao ruído 
são inferiores aos 

limites 
estabelecidos na 

NR 15. 

Quími
cos 

Sal de isopropilamina e 
equivalente ácido de N-

(fosfonometil) glicina 
todos do glifosato; 

componentes 
organoclorados e 

organofosforados e 
demais componentes 

químicos em 
concentrações diversas 
de acordo com o agente 

aplicado. 

*** (1) Qualitativa 
Inseticidas, 
fungicidas e 
herbicidas 

Eventual com o 
tempo de contato 
variável de acordo 
com a demanda de 

trabalho da 
secretaria quanto a 

aplicação dos 
defensivos 

agrícolas. Não é 
uma atividade 

diária e contínua 
deste servidor. Não 

existe limite de 
exposição 

ocupacional ou de 
tolerância para 
alguns casos. 

Bioló-
gicos 

Bactérias e outros 
microrganismos *** (2) Qualitativa 

Amostras 
coletadas para 

análise em 
laboratório 
conveniado 

Eventual. Não tem 
enquadramento no 

anexo 14 da NR 
15. 

*** (1) a concentração dos agentes químicos identificados na coluna “Agentes Nocivos” é variável 
confome diluição em água; tipo (inseticida, fungicida ou herbicida) e marca do produto aplicado. 
Outros agentes químicos poderão estar presentes nos produtos escolhidos conforme a marca ou 
fabricante, estima-se, abaixo dos limites de tolerância, concentração e tempo de exposição, 
conforme inspeção realizada. 
 

*** (2) possível contato com microrganismos (fungos, bactérias e outros) por meio da coleta de 
amostras de água, leite, mel, carnes e outros produtos comestíveis em mercados, açougues e 
demais locais de comercialização dos mesmos. A situação de trabalho deste colaborador não se 
enquadra entre aquelas previstas no anexo 14 da NR 15. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias previstas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Ar condicionado para melhor conforto térmico dos colaboradores do setor. 
• Copa e cozinha para café, lanches e água potável e fresca. 
• Veículo da secretaria para o trânsito em vias urbanas e rurais. 
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Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Embora a insalubridade não tenha sido caracterizada, recomendo a distribuição de EPIs 
aprovados pelo MTE com C.A (Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao 
correto uso desses equipamentos de segurança para proteção e segurança do servidor. 
Disponibilizar de forma gratuita e regular os EPIs: óculos de proteção; boné ou touca árabe; protetor 
solar; botina de segurança; camisa manga comprida. Além desses, fornecer: óculos de segurança; 
respirador com filtro contra agentes químicos; protetor auricular; conjunto de pulverização 
impermeável (calça + blusão com capuz ou macacão com capuz); bota de borracha + luva de 
borracha/nitrílica todos estes para os serviços de pulverização e que deverão estar de acordo com 
a ficha de segurança dos produtos. Acrescentar luvas de procedimentos (látex descartáveis) e 
máscara descartável na coleta de amostras; roupão de apiário (macacão + chapé com visor telado). 
O uso deverá ser obrigatório. E caneleiras contra picadas de cobras em serviços de campo. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Emissão de Ordem de Serviço (O.S); Permissão de Trabalho (P.T) e Análise Preliminar de 
Riscos (APR) para cada atividade realizada. 

• Garrafa de água térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. 
Acrescentar copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 

• Avaliação mecânica dos veículos quanto ao atendimento das normas de segurança do 
DETRAN. 

• A operação de maquinários e implementos agrícolas deverá ser realizada exclusivamente 
por operadores habilitados e treinados e devidamente identificados por crachá. 

• O trânsito de maquinários em vias públicas deverá ser precedido de avaliação para que 
ocorra em segurança. 

• Emprego de máquinas e implementos agrícolas unicamente para os fins concebidos, 
operados por trabalhadores capacitados e qualificados e utilizados dentro dos limites operacionais e 
restrições indicadas pelos fabricantes.  

• Máquinas, equipamentos e implementos utilizados com as suas transmissões de força 
protegidas. 

• Proibição do transporte de pessoas em máquinas e equipamentos motorizados e nos seus 
implementos acoplados, ou seja, proibição de carona em qualquer situação de trabalho. 

• Máquinas e equipamentos motorizados móveis com faróis, luzes e sinais sonoros de ré 
acoplados ao sistema de câmbio de marchas, buzina e espelho retrovisor. 

• Nas paradas temporárias ou prolongadas, os controles deverão ser colocados em posição 
neutra e devem ser acionados os freios. 
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• Transporte de agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins em recipientes rotulados, resistentes 

e hermeticamente fechados. 
• Proibição da lavagem de veículos transportadores de agrotóxicos em coleções de água. 
• Não pulverizar em horários de forte ventania e com fácil dispersão aérea. 
• Vedar, conforme exigências da NR-31: manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e 

produtos afins que não estejam registrados e autorizados pelos órgãos governamentais 
competentes; manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins por menores de 
dezoito anos e maiores de sessenta e cinco anos e por gestantes; manipulação de quaisquer 
agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, nos ambientes de trabalho, em desacordo com a receita e 
as indicações do rótulo e bula, previstos em legislação vigente; o trabalho em áreas recém-tratadas, 
antes do término do intervalo de reentrada estabelecido nos rótulos dos produtos, salvo com o uso 
de equipamento de proteção recomendado; A entrada e permanência de qualquer pessoa na área a 
ser tratada durante a pulverização da área; transporte simultâneo de trabalhadores e agrotóxicos em 
veículos que não possuam compartimentos estanques projetados para tal fim. 

• Todos os trabalhadores devem receber capacitação sobre prevenção de acidentes com 
agrotóxicos a todos os trabalhadores expostos diretamente. 

• Prestar informações sobre o uso de agrotóxicos: área tratada, descrição das características 
gerais da área da localização e do tipo de aplicação a ser feita, nome comercial do produto utilizado, 
classificação toxicológica, data e hora da aplicação, intervalo de reentrada, intervalo de 
segurança/período de carência, medidas de proteção necessárias aos trabalhadores em exposição 
direta e indireta, medidas a serem adotadas em caso de intoxicação. 

• Sinalizar as áreas tratadas com informações de reentrada. 
• Fazer o afastamento imediato de trabalhadores intoxicados e encaminhar o médico. 
• Prover frentes de trabalho com água potável e fresca; sanitários químicos para necessidades 

fisiológicas; água e sabão líquido para lavagem e higienização das mãos. 
• Todos os equipamentos, máquinas, bem como a sua operação e capacitação de 

trabalhadores, devem obedecer as normas regulamentadoras NR-12 (Máquinas e Equipamentos) e 
NR-31 (Agricultura, Pecuária e Silvicultura) do Ministério do Trabalho. 

• Todos os itens de segurança das máquinas devem ser verificados antes e após o início dos 
trabalhos. 

• O operador jamais deverá se ausentar das máquinas de sua responsabilidade, mantendo 
estas desligadas. 

• Proibição de cigarros, celulares e consumo de alimentos e água nas áreas de risco. 
• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 

elaboração; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENGENHEIRO AGRÓNOMO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
RURAL OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
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 Agentes Físicos: em relação a radiação solar, a exposição se dá em maior grau 

em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade e em áreas com pouca proteção solar 
(coberturas prediais e copas de árvores), lembrando que a maior parte das atividades 
do Servidor é em ambiente fechado, conforme descrito na planilha acima. A avaliação 
é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não existe 
regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. Em 
relação ao ruído, as maiores amplitudes ocorrem quando o colaborador se encontra 
próximo às fontes de ruído (máquinas com implementos agrícolas), sendo a exposição 
ao ruído de 87,5 dB(A) a 96,3 dB(A) por intervalos curtos de tempo dependendo do 
implemento utilizado. Ainda assim, os níveis de ruído definidos nesta planilha foram 
avaliados com dosímetros de ruído nos operadores. Ou seja, a exposição deste 
servidor ao ruído é inferior aos apontados na planilha acima e ocorre apenas 
eventualmente, não sendo caracterizada a insalubridade. Embora não tenha sido 
caracterizada a insalubridade, recomendo o uso de protetor auricular, pois, para 
exposições a partir de 80 dB(A), o seu uso deverá ser providenciado, conforme norma 
regulamentadora NR 9 do Ministério do Trabalho e também, o uso de protetor solar + 
touca árabe e demais EPIs apontados na planilha para proteção do trabalhador. Que 
o uso de EPIs seja obrigatório, fiscalizado e precedido de treinamentos quanto ao seu 
uso e demais normas de segurança do trabalho. 
 Agentes Químicos: De acordo com os anexos 11 e 13 da norma 

regulamentadora NR 15 do MTE a insalubridade por agentes químicos existentes em 
produtos químicos poderá ser caracterizada em graus mínimo, médio ou máximo. 
Dentre os possíveis agentes insalubres identificados, seria caracterizada a 
insalubridade em grau médio (20%) devido ao emprego de defensivos agrícolas 
contendo organofosforados e organoclorados, conforme anexo 13 da norma 
regulamentadora NR 15 do Ministério do Trabalho, sem qualquer EPI. O contato aos 
agentes químicos apontados ocorre de modo eventual. Não é uma atividade de rotina 
diária, ocorrendo em média duas vezes por mês ou até cinco vezes por semana 
quando ocorre a safra, daí não ter sido caracterizada a insalubridade. O tempo de 
contato com estes agentes se dá de modo rápido em áreas ventiladas. Acredita-se 
que o Servidor, por sua formação e conhecimento em matérias agronômicas, não 
estaria se arriscando sem os EPIs, se este trabalho fosse habitual. Daí, não fica 
caracterizada a insalubridade por agentes químicos. Embora não tenha sido 
caracterizada a insalubridade, para minimização do contato aos agentes químicos e 
algum acidente com os produtos utilizados, recomendo o uso obrigatório do conjunto 
de pulverização (calça + blusão com capuz) + bota de borracha + proteção facial com 
respirador e demais EPIs apontados na planilha acima, mesmo que estes contatos 
ocorram de modo apenas eventual. Demais observações apontadas nesta planilha 
devem ser cumpridas em atendimento as normas regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho. 
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 Agentes Biológicos: De acordo com o anexo 14 da norma regulamentadora NR 

15 do MTE a insalubridade por agentes biológicos é caracterizada em graus mínimo, 
médio ou máximo. A legislação municipal só reconhece os graus médio e máximo. Em 
suas atividades, poderá haver o contato eventual com agentes biológicos presentes 
em amostras coletadas em estabelecimentos com produção e comércio de produtos 
comestíveis e que são enviados em laboratórios para análise. Estes agentes não se 
equiparam aos apontados no anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do 
Ministério do Trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. Os limites de 
tolerância previstos variam de acordo com o tempo de exposição ao ruído [85 dB(A) 
por 8 hs; 86 dB(A) por 7 hs; 87 dB(A) por 6 hs; 86 dB(A) por 5 hs; 90 dB(A) por 4 hs; 
91 dB(A) por 3 hs e 30 min; 92 dB(A) por 3 hs; 93 dB(A) por 2 hs e 40 min; 94 dB(A) 
por 2 hs e 15 min; 95 dB(A) por 2 hs; 96 dB(A) por 1 h e 40 min; 98 dB(A) por 1 h e 15 
min; 100 dB(A) por 1 h; 102 dB(A) por 45 min; 104 dB(A) por 35 min; 105 dB(A) por 
30 min; 110 dB(A) por 15 min; 112 dB(A) e 115 dB(A) por 7 min]. Pela dosimetria de 
ruído realizada, verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se 
encontrava dentro do limite de tolerância de 85,0 dB(A) levando-se em conta uma 
jornada diária de 8 horas de trabalho. A avaliação para radiação não ionizante é 
apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da NR-15 do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social. De acordo com Saliba, T.M (2013), do 
ponto de vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o enquadramento 
como insalubre na exposição a raios solares (orientação jurisprudencial do TST n° 
173-SDI). Embora este colaborador labore em áreas externas sujeitas a temperaturas 
elevadas em virtude das condições climáticas na maior parte do ano, esta fonte de 
calor é natural (radiação solar) e não artificial (fornos ou fogões, por exemplo). Essa 
exposição a temperaturas elevadas deverá ocorrer mesmo em períodos de descanso 
e folgas e se dá principalmente em função da localização geográfica do município em 
que este colaborador reside. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma regulamentadora NR 15 do 

Ministério do Trabalho. Em função da eventualidade ou condições de operação, 
mesmo sem o uso de EPIs, o contato se dá abaixo dos limites de tolerância previstos 
no Anexo n° 11 da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH. Sem previsão 
no anexo 12 da NR 15. Em relação ao anexo 13 da norma regulamentadora NR 15, o 
emprego de defensivos organofosforados e organoclorados caracterizaria a 
insalubridade em grau médio. Porém, o contato é apenas eventual, ocorrendo poucas 
vezes durante as jornadas de trabalho do Servidor.  
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 Agentes Biológicos: Sem previsão naquelas atividades para caracterização da 

insalubridade em grau máximo [contato permanente com: pacientes em isolamento 
por doenças infectocontagiosas; carnes, glândulas, sangue, vísceras e outras 
dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, 
brucelose e tuberculose); esgotos (galerias e tanques); lixo urbano (coleta e 
industrialização)] e sem previsão naquelas atividades para caracterização da 
insalubridade em grau médio [trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante em: hospitais, ambulatórios e 
outros estabelecimentos de saúde voltados aos cuidados da saúde humana; hospitais, 
ambulatórios e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais; contato em laboratórios com animais destinados ao preparo de soro, vacina 
outros produtos; laboratórios de análise clínica e histopatologia; gabinetes de 
autópsia, de anatomia e histoanatomopatologia; cemitérios (exumação de corpos); 
estábulos e cavalariças e resíduos de animais deteriorados)]. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENGENHEIRO AGRÔNOMO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
RURAL não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENGENHEIRO AGRÔNOMO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
RURAL não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo 
IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social 
e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
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Observação 1: Este laudo é válido para o Engenheiro Agrônomo exercendo as 
atividades descritas na planilha acima para esta unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. 
 

Observação 3: recomendo a distribuição gratuita e regular dos EPIs indicados ao 
longo do laudo para este cargo, mesmo não tendo sido caracterizada a insalubridade. 
Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. Treinamentos e 
observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente neste momento. 
 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.1.5 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Rural 
CARGO/FUNÇÃO: Motorista 

Levantamentos Ambientais: 25/10/17; 26/10/17; 20/03/18 e 21/03/18 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Trabalho em veículo de passeio (Fiat Uno) ou outro veiculo disponível da Prefeitura e em caminhão 
Agrale no transporte de implementos agrícolas e do trator, além do diesel (de aproximadamente 400 
e 500 litros por vez) que será utilizado no abastecimento de máquinas. O uso desses caminhões 
ocorre em áreas urbanas, assentamentos e pequenas propriedades rurais de acordo com a demanda 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Rural. Quando não dirigindo, o Servidor 
fica a disposição do órgão público na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Rural 
instalada em prédio com salas administrativas, recepção e espera, cozinha e copa, banheiros e 
varanda da garagem do carro. Essa construção possui pavimento único construído com alvenaria, 
piso cerâmica, forro de madeira (com exceção da cozinha e varanda com cobertura Eternit); luz 
natural e artificial (lâmpada fluorescente) com iluminância variável entre 103,0 lux e 890,0 lux nos 
ambientes internos e varanda; ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado apenas nas áreas 
administrativas) com temperatura de 24,7°C (nas salas climatizadas) e 30,8°C nos demais recintos 
que é variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas locais e regulagem 
interna dos equipamentos de climatização. Em todos os setores, os colaboradores dispõem de 
cadeiras e mesas nos serviços de expediente público. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Conduzir devidamente habilitado, veículos de passeio no transporte de equipe ou o caminhão no 
transporte de máquinas e implementos agrícolas em áreas urbanas e rurais do município; verificar 
diariamente as condições dos veículos (água, óleo, combustível, bateria, sistema elétrico), 
providenciando sua manutenção preventiva e corretiva; executar reparos de emergência e solicitar 
as revisões periódicas; diagnosticar com os mecânicos possíveis problemas apresentados em seus 
veículos; preencher o boletim diário de transportes e de ocorrências; recolher os veículos à garagem, 
após concluídos os serviços e executar outras atividades compatíveis com o cargo.  

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE EXPOSI-

ÇÃO 

Físi-
cos 

Radiação não ionizante Qualitativa Raios solares Eventual a Habitual 

Ruído 

71,2 a 94,0 
dB(A) com 

média de 80,5 
dB(A) 

Motor do veículo 
e trânsito local 

Habitual. Os tempos de 
exposição ao ruído são 

inferiores aos limites 
estabelecidos na NR 15. 

Quími
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• A sede da pasta administrativa atendia as condições sanitárias previstas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Ar condicionado para melhor conforto térmico dos colaboradores nas áreas administrativas. 
• Copa e cozinha para café, lanches e água potável e fresca. 
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Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Embora a insalubridade não tenha sido caracterizada, recomendo a distribuição de EPIs 
aprovados pelo MTE com C.A (Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao 
correto uso desses equipamentos de segurança para proteção e segurança do servidor. 
Disponibilizar de forma gratuita e regular os EPIs: óculos de proteção; boné ou touca árabe; protetor 
solar; botina de segurança; camisa manga comprida. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Emissão de Ordem de Serviço (O.S); Permissão de Trabalho (P.T) e Análise Preliminar de 
Riscos (APR) para cada atividade realizada. 

• Garrafa térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. 
Acrescentar copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 

• Avaliação mecânica dos veículos quanto ao atendimento das normas do DETRAN. 
• A operação de maquinários e implementos agrícolas deverá ser realizada exclusivamente 

por operadores habilitados e treinados e devidamente identificados por crachá. Essa operação não 
poderá ser realizada pelos motoristas. 

• O trânsito de maquinários em vias públicas deverá ser precedido de avaliação para que 
ocorra em segurança. 

• Emprego de máquinas e implementos agrícolas unicamente para os fins concebidos, 
operados por trabalhadores capacitados e qualificados e utilizados dentro dos limites operacionais e 
restrições indicadas pelos fabricantes.  

• Máquinas, equipamentos e implementos utilizados com as suas transmissões de força 
protegidas. 

• Proibição do transporte de pessoas em máquinas e equipamentos motorizados e nos seus 
implementos acoplados, ou seja, proibição de carona em qualquer situação de trabalho. E também 
na correceria do caminhão, deste que aprovada pelo DETRAN para este fim. 

• Máquinas e equipamentos motorizados móveis com faróis, luzes e sinais sonoros de ré 
acoplados ao sistema de câmbio de marchas, buzina e espelho retrovisor. 

• Nas paradas temporárias ou prolongadas, os controles deverão ser colocados em posição 
neutra e devem ser acionados os freios. 

• Não pulverizar em horários de forte ventania e com fácil dispersão aérea. 
• Vedar, conforme exigências da NR-31: manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e 

produtos afins que não estejam registrados e autorizados pelos órgãos governamentais 
competentes; manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins por menores de 
dezoito anos e maiores de sessenta e cinco anos e por gestantes; manipulação de quaisquer 
agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, nos ambientes de trabalho, em desacordo com a receita e 
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as indicações do rótulo e bula, previstos em legislação vigente; o trabalho em áreas recém-tratadas, 
antes do término do intervalo de reentrada estabelecido nos rótulos dos produtos, salvo com o uso 
de equipamento de proteção recomendado; A entrada e permanência de qualquer pessoa na área a 
ser tratada durante a pulverização da área; transporte simultâneo de trabalhadores e agrotóxicos em 
veículos que não possuam compartimentos estanques projetados para tal fim. 

• Todos os trabalhadores devem receber capacitação sobre prevenção de acidentes com 
agrotóxicos a todos os trabalhadores expostos diretamente. 

• Prestar informações sobre o uso de agrotóxicos: área tratada, descrição das características 
gerais da área da localização e do tipo de aplicação a ser feita, nome comercial do produto utilizado, 
classificação toxicológica, data e hora da aplicação, intervalo de reentrada, intervalo de 
segurança/período de carência, medidas de proteção necessárias aos trabalhadores em exposição 
direta e indireta, medidas a serem adotadas em caso de intoxicação. 

• Sinalizar as áreas tratadas com informações de reentrada. 
• Fazer o afastamento imediato de trabalhadores intoxicados e encaminhar o médico. 
• Prover frentes de trabalho com água potável e fresca; sanitários químicos para necessidades 

fisiológicas; água e sabão líquido para lavagem e higienização das mãos. 
• Todos os equipamentos, máquinas, bem como a sua operação e capacitação de 

trabalhadores, devem obedecer as normas regulamentadoras NR-12 (Máquinas e Equipamentos) e 
NR-31 (Agricultura, Pecuária e Silvicultura) do Ministério do Trabalho. 

• Todos os itens de segurança das máquinas devem ser verificados antes e após o início dos 
trabalhos. 

• O operador jamais deverá se ausentar das máquinas e dos veículos de sua 
responsabilidade, mantendo estes desligadas. 

• Proibição de cigarros, celulares e consumo de alimentos e água nas áreas de risco. 
• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 

elaboração; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL 
OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Em relação a radiação solar, a exposição se dá em maior grau 

em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade e em áreas com pouca proteção solar 
(coberturas prediais e copas de árvores). A avaliação é apenas qualitativa. Não existe 
limite de tolerância para este agente e não existe regulamentação quanto a 
caracterização da insalubridade para este agente. Em relação ao ruído, as maiores 
amplitudes ocorrem quando o colaborador se encontra próximo às fontes de ruído 
(máquinas com implementos agrícolas), sendo a exposição média ao ruído de 80,5 
dB(A) e amplitude de 94,0 dB(A). Embora não tenha sido caracterizada a 
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insalubridade, recomendo o uso de protetor auricular, pois, para exposições a partir 
de 80 dB(A), o seu uso deverá ser providenciado, conforme norma regulamentadora 
NR 9 do MTE e também, o uso de protetor solar + touca árabe e demais EPIs 
apontados na planilha acima. Que o uso de EPIs seja obrigatório, fiscalizado e 
precedido de treinamentos quanto ao seu uso e demais normas de segurança. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. Os limites de 
tolerância previstos variam de acordo com o tempo de exposição ao ruído [85 dB(A) 
por 8 hs; 86 dB(A) por 7 hs; 87 dB(A) por 6 hs; 86 dB(A) por 5 hs; 90 dB(A) por 4 hs; 
91 dB(A) por 3 hs e 30 min; 92 dB(A) por 3 hs; 93 dB(A) por 2 hs e 40 min; 94 dB(A) 
por 2 hs e 15 min; 95 dB(A) por 2 hs; 96 dB(A) por 1 h e 40 min; 98 dB(A) por 1 h e 15 
min; 100 dB(A) por 1 h; 102 dB(A) por 45 min; 104 dB(A) por 35 min; 105 dB(A) por 
30 min; 110 dB(A) por 15 min; 112 dB(A) e 115 dB(A) por 7 min]. Pela dosimetria de 
ruído realizada, verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se 
encontrava em 80,5 dB(A) dentro do limite de tolerância de 85,0 dB(A) levando-se em 
conta uma jornada diária de 8 horas de trabalho. A avaliação para radiação não 
ionizante é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da 
NR-15 do Ministério do Trabalho e Previdência Social. De acordo com Saliba, T.M 
(2013), do ponto de vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o 
enquadramento como insalubre na exposição a raios solares (orientação 
jurisprudencial do TST n° 173-SDI). Embora este colaborador labore em áreas 
externas sujeitas a temperaturas elevadas em virtude das condições climáticas na 
maior parte do ano, esta fonte de calor é natural (radiação solar) e não artificial (fornos 
ou fogões, por exemplo). Essa exposição a temperaturas elevadas deverá ocorrer 
mesmo em períodos de descanso e folgas e se dá principalmente em função da 
localização geográfica do município em que este colaborador reside. 
 Agentes Químicos: Não enquadrados nos anexos 11, 12 e 13 da NR 15.  
 Agentes Biológicos: Não enquadrado no anexo 14 da NR 15. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL não 
ocorre nas situações de: 
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 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL não 
expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Motorista exercendo as atividades descritas 
na planilha acima para esta unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. Por exemplo, caso o servidor 
seja motorista e exerça as atribuições de forma permanente como Operador de 
Máquinas Leves ou Pesadas, consultar os laudos elaborados para estes operadores 
de máquinas. Recomendo que Motorista labore como Motorista e Operador de 
Máquina como Operador de Máquina, evitando-se o desvio de função com 
consequências mais negativas. Caso ocorra a mudança de função, o servidor deverá 
passar por treinamento de segurança do trabalho, conforme exigências das normas 
regulamentadoras. 
 

Observação 3: recomendo a distribuição gratuita e regular dos EPIs indicados ao 
longo do laudo para este cargo, mesmo não tendo sido caracterizada a insalubridade. 
Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. Treinamentos e 
observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente neste momento. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.1.6 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Rural 
CARGO/FUNÇÃO: Operador de Máquinas Leves 

Levantamentos Ambientais: 25/10/17; 26/10/17; 20/03/18 e 21/03/18 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Trator com cobertura e não cabinado com um dos implementos agrícolas disponiveis para preparo 
do solo (arado, subsolador e sulcador), plantio (plantadeira), aplicação de calcário (calcareira) e 
inseticidas, fungicidas e herbicidas (pulverizador) em áreas produtivas (soja, milho, feijão e 
pastagem) localizadas no município de Nioaque, em locais a céu aberto com exposição solar e 
sujeito a variações climáticas (sol e chuva, calor e frio). A exposição aos agentes ambientais, 
ergonômicos e de acidentes varia de acordo o tipo de solo, cultura e fase (preparo do solo; plantio e 
controle fitossanitário). O uso dos maquinários e implementos agrícolas ocorre de acordo com a 
demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Rural no atendimento aos 
produtores rurais. Quando não operando, o Servidor fica a disposição do órgão público na sede da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Rural instalada em prédio com salas administrativas, 
recepção e espera, cozinha e copa, banheiros e varanda da garagem do carro. Essa construção 
possui pavimento único construído com alvenaria, piso cerâmica, forro de madeira (com exceção da 
cozinha e varanda com cobertura Eternit); luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com 
iluminância variável entre 103,0 lux e 890,0 lux nos ambientes internos e varanda; ventilação natural 
e/ou artificial (ar condicionado apenas nas áreas administrativas) com temperatura de 24,7°C (nas 
salas climatizadas) e 30,8°C nos demais recintos que é variável para mais ou para menos de acordo 
com as condições climáticas locais e regulagem interna dos equipamentos de climatização. Em todos 
os setores, os colaboradores dispõem de cadeiras e mesas nos serviços de expediente público. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Na descrição dos cargos da Prefeitura, o Operador de Máquinas Leves deverá operacionalizar 
máquinas e equipamentos como tratores agrícolas e outros equipamentos; fazer manutenção e 
limpeza da cidade; auxiliar na conservação e manutenção das estradas; executar serviços de 
elevação de grade, cascalhamento; auxiliar nos serviços de limpeza pública, coleta e remoção de 
lixo e entulhos; executar reparos de emergência e solicitar as revisões periódicas; diagnosticar com 
os mecânicos, possíveis problemas apresentados em seu equipamentos; fazer manutenção das 
máquinas do uso em serviço e desenvolver outras atividades atinentes a função. Durante as 
diligências, existiu a informação de que o Operador de Máquinas Leves, operava o trator com um 
dos implementos agrícolas disponiveis para preparo do solo (arado, subsolador e sulcador), plantio 
(plantadeira), aplicação de calcário (calcareira) e inseticidas, fungicidas e herbicidas (pulverizador) 
em áreas produtivas (soja, milho, feijão e pastagem). 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 

Físi-
cos 

Radiação não ionizante Qualitativa Raios solares 
Habitual a 

permanente 

Ruído 
Média de 87,5 a 96,3 
dB(A) de acordo com 

implento utilizado 

Tratores com 
implementos 

agrícolas 
Permanente. 
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Quími
cos 

Sal de isopropilamina e 
equivalente ácido de N-

(fosfonometil) glicina 
todos do glifosato; 

componentes 
organoclorados e 

organofosforados e 
demais componentes 

químicos em 
concentrações diversas 
de acordo com o agente 

aplicado. 

*** (1) Qualitativa 
Inseticidas, 
fungicidas e 
herbicidas 

O contato com com 
cada um dos 

agentes químicos 
identificados nessa 
planilha ocorre de 
modo eventual e 
provavelmente 

abaixo dos limites 
de tolerância 

elencados nos 
anexos 11 e 12 da 
NR 15 e ACGIH e 

também com 
aqueles apontados 
no anexo 13 da NR 

15. 

Hidrocarbonetos 
parafínicos, 

hidrocarbonetos 
naftênicos, 

hidrocarbonetos 
olefínicos e 

hidrocarbonetos 
aromáticos 

*** (1) Qualitativa 

Peças e 
materiais 

contaminados 
com graxas, 

diesel e 
gasolina 

Poeiras respiráveis Qualitativa Calcário 
Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

*** (1) a concentração dos agentes químicos identificados na coluna “Agentes Nocivos” é variável 
confome diluição em água; tipo (inseticida, fungicida ou herbicida) e marca do produto aplicado. 
Outros agentes químicos poderão estar presentes nos produtos escolhidos conforme a marca ou 
fabricante, estima-se, abaixo dos limites de tolerância, concentração e tempo de exposição, 
conforme inspeção no trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• A sede da pasta administrativa atendia as condições sanitárias previstas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Ar condicionado para melhor conforto térmico dos colaboradores nas áreas administrativas. 
• Copa e cozinha para café, lanches e água potável e fresca. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição de EPIs aprovados pelo MTE com C.A (Certificado de Aprovação) 
precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos de segurança para proteção 
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e segurança do servidor. Disponibilizar de forma gratuita e regular os EPIs: óculos de proteção; boné 
ou touca árabe; protetor solar; botina de segurança; camisa manga comprida e luva de raspa ou 
couro. Além desses, fornecer: máscara facial com respirador com filtro contra agentes químicos; 
protetor auricular; conjunto de pulverização impermeável (calça + blusão com capuz ou macacão 
com capuz); bota de borracha + luva de borracha/nitrílica todos estes para os serviços de 
pulverização e que deverão estar de acordo com a ficha de segurança dos produtos. O uso deverá 
ser obrigatório. Acrescentar creme luvex ou luvas nitrílicas ou de outro material nos serviços de 
lubrificação ou contato com componentes contendo hidrocarbonetos. Adicionar caneleiras contra 
picadas de cobras em serviços de campo. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Emissão de Ordem de Serviço (O.S); Permissão de Trabalho (P.T) e Análise Preliminar de 
Riscos (APR) para cada atividade realizada. 

• Garrafa térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. 
Acrescentar copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 

• Avaliação mecânica dos veículos quanto ao atendimento das normas de segurança do 
DETRAN e das NRs do Ministério do Trabalho. 

• A operação de maquinários e implementos agrícolas deverá ser realizada exclusivamente 
por operadores habilitados e treinados e devidamente identificados por crachá. 

• O trânsito de maquinários em vias públicas deverá ser precedido de avaliação para que 
ocorra em segurança. 

• Emprego de máquinas e implementos agrícolas unicamente para os fins concebidos, 
operados por trabalhadores capacitados e qualificados e utilizados dentro dos limites operacionais e 
restrições indicadas pelos fabricantes.  

• Máquinas, equipamentos e implementos utilizados com as suas transmissões de força 
protegidas. 

• Proibição do transporte de pessoas em máquinas e equipamentos motorizados e nos seus 
implementos acoplados, ou seja, proibição de carona em qualquer situação de trabalho. 

• Máquinas e equipamentos motorizados móveis com faróis, luzes e sinais sonoros de ré 
acoplados ao sistema de câmbio de marchas, buzina e espelho retrovisor. 

• Dentro da viabilidade financeira, priorizar o uso de máquinas cabinadas (proteção calor, 
radiação solar, ruído e agentes químicos. 

• Nas paradas temporárias ou prolongadas, os controles deverão ser colocados em posição 
neutra e devem ser acionados os freios. 

• Transporte de agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins em recipientes rotulados, resistentes 
e hermeticamente fechados. 

• Proibição da lavagem de veículos transportadores de agrotóxicos em coleções de água. 
• Não pulverizar em horários de forte ventania e com fácil dispersão aérea. 
• Vedar, conforme exigências da NR-31: manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e 

produtos afins que não estejam registrados e autorizados pelos órgãos governamentais 
competentes; manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins por menores de 
dezoito anos e maiores de sessenta e cinco anos e por gestantes; manipulação de quaisquer 
agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, nos ambientes de trabalho, em desacordo com a receita e 
as indicações do rótulo e bula, previstos em legislação vigente; o trabalho em áreas recém-tratadas, 
antes do término do intervalo de reentrada estabelecido nos rótulos dos produtos, salvo com o uso 
de equipamento de proteção recomendado; A entrada e permanência de qualquer pessoa na área a 
ser tratada durante a pulverização da área; transporte simultâneo de trabalhadores e agrotóxicos em 
veículos que não possuam compartimentos estanques projetados para tal fim. 
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• Todos os trabalhadores devem receber capacitação sobre prevenção de acidentes com 

agrotóxicos a todos os trabalhadores expostos diretamente. 
• Prestar informações sobre o uso de agrotóxicos: área tratada, descrição das características 

gerais da área da localização e do tipo de aplicação a ser feita, nome comercial do produto utilizado, 
classificação toxicológica, data e hora da aplicação, intervalo de reentrada, intervalo de 
segurança/período de carência, medidas de proteção necessárias aos trabalhadores em exposição 
direta e indireta, medidas a serem adotadas em caso de intoxicação. 

• Sinalizar as áreas tratadas com informações de reentrada. 
• Fazer o afastamento imediato de trabalhadores intoxicados e encaminhar o médico. 
• Prover frentes de trabalho com água potável e fresca; sanitários químicos para necessidades 

fisiológicas; água e sabão líquido para lavagem e higienização das mãos. 
• Todos os equipamentos, máquinas, bem como a sua operação e capacitação de 

trabalhadores, devem obedecer as normas regulamentadoras NR-12 (Máquinas e Equipamentos) e 
NR-31 (Agricultura, Pecuária e Silvicultura) do Ministério do Trabalho. 

• Todos os itens de segurança das máquinas devem ser verificados antes e após o início dos 
trabalhos. 

• O operador jamais deverá se ausentar das máquinas de sua responsabilidade, mantendo 
estas desligadas. 

• Proibição de cigarros, celulares e consumo de alimentos e água nas áreas de risco. 
• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 

elaboração; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E RURAL OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: em relação a radiação solar, a exposição se dá em maior grau 

em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade e em áreas com pouca proteção solar 
(coberturas prediais e copas de árvores) e na operação do trator sem cabine fechada 
e climatizada e sem uso dos EPIs recomendados em planilha. A avaliação é apenas 
qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não existe 
regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. Em 
relação ao ruído, este variava em média de 87,5 dB(A) a 96,3 dB(A) acima dos limites 
de tolerância propostos no anexo 1 da NR 15 durante a operação do trator acoplado 
a um dos implementos agrícolas sem o uso de protetor auricular. Recomendo o uso 
de protetor auricular com atenuação mínima (NRRf) suficiente para neutralização da 
insalubridade por ruído e em atendimento a norma regulamentadora NR 9 do MTE. 
Fazer uso também de protetor solar + touca árabe e demais EPIs apontados na 
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planilha para proteção do trabalhador da exposição solar. Que o uso de EPIs seja 
obrigatório, fiscalizado e precedido de treinamentos quanto ao seu uso e demais 
normas de segurança do trabalho. 
 Agentes Químicos: De acordo com os anexos 11, 12 e 13 da norma 

regulamentadora NR 15 do MTE a insalubridade por agentes químicos existentes em 
produtos químicos poderá ser caracterizada em graus mínimo, médio ou máximo. Pelo 
município, a insalubridade só ocorre nos graus médio e máximo. Dentre os possíveis 
agentes insalubres identificados, seria caracterizada a insalubridade em grau médio 
(20%) devido ao emprego de defensivos agrícolas contendo organofosforados e 
organoclorados, conforme anexo 13 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 
do Trabalho, sem qualquer EPI. Também, apenas eventualmente, ocorre o contato 
com hidrocarbonetos presentes em graxa, diesel e gasolina durante os serviços de 
lubrificação de maquinários e implementos agrícolas. O contato a cada um dos 
agentes químicos apontados ocorre de modo eventual em média duas vezes por mês 
ou até cinco vezes por semana quando ocorre a safra, daí não ter sido caracterizada 
a insalubridade por agentes químicos. Recomendo para minimização do contato aos 
agentes químicos e algum acidente com os produtos utilizados, o uso obrigatório do 
conjunto de pulverização (calça + blusão com capuz) + bota de borracha + proteção 
facial com respirador e demais EPIs apontados na planilha acima. No caso dos 
compostos contendo hidrocarbonetos, fazer uso de creme luvex e luvas nitrílicas ou 
látex. Demais observações apontadas nesta planilha devem ser cumpridas em 
atendimento as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Priorizar dentro 
da viabilidade financeira, o emprego de maquinários agrícolas cabinados com maior 
conforto térmico, menor exposição ao ruído e agentes químicos. Caso não seja 
possível, fazer uso obrigatório dos EPIs apontados na planilha. 
 Agentes Biológicos: Não consideráveis. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. Os limites de 
tolerância previstos variam de acordo com o tempo de exposição ao ruído [85 dB(A) 
por 8 hs; 86 dB(A) por 7 hs; 87 dB(A) por 6 hs; 86 dB(A) por 5 hs; 90 dB(A) por 4 hs; 
91 dB(A) por 3 hs e 30 min; 92 dB(A) por 3 hs; 93 dB(A) por 2 hs e 40 min; 94 dB(A) 
por 2 hs e 15 min; 95 dB(A) por 2 hs; 96 dB(A) por 1 h e 40 min; 98 dB(A) por 1 h e 15 
min; 100 dB(A) por 1 h; 102 dB(A) por 45 min; 104 dB(A) por 35 min; 105 dB(A) por 
30 min; 110 dB(A) por 15 min; 112 dB(A) e 115 dB(A) por 7 min]. Pela dosimetria de 
ruído realizada, verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se 
encontrava acima do limite de tolerância de 85,0 dB(A) levando-se em conta uma 
jornada diária de 8 horas de trabalho. A avaliação para radiação não ionizante é 
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apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da NR-15 do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social. De acordo com Saliba, T.M (2013), do 
ponto de vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o enquadramento 
como insalubre na exposição a raios solares (orientação jurisprudencial do TST n° 
173-SDI). 
 Agentes Químicos: Em função da eventualidade ou condições de operação, 

mesmo sem o uso de EPIs, o contato se dá abaixo dos limites de tolerância previstos 
no Anexo n° 11 e 12 da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH.. Em relação 
ao anexo 13 da norma regulamentadora NR 15, o emprego de defensivos 
organofosforados e organoclorados e compostos com hidrocarbonetos aromáticos 
caracterizaria a insalubridade em grau médio. Porém, o contato é apenas eventual, 
ocorrendo poucas vezes durante as jornadas de trabalho do Servidor, não ficando 
caracterizada a insalubridade por agentes químicos (anexos 11, 12 e 13). 
 Agentes Biológicos: Não enquadrado. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) POR 
EXPOSIÇÃO AO RUÍDO ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA SEM A DEVIDA 
PROTEÇÃO. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E RURAL não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
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 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de OPERADOR DE MÁQUINA LEVE na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
RURAL expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV 
do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e 
as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO AO RUÍDO 
ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA SEM A DEVIDA PROTEÇÃO. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
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NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Operador de Máquinas Leves exercendo 
as atividades descritas na planilha acima para esta unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. Se, por exemplo, o Servidor 
concursado como Operador de Máquinas labora de modo permanente como Motorista 
e eventualmente como Operador de Máquinas, considerar o laudo de Motorista e não 
de Operador de Máquinas. Recomendo que cada um dos servidores labore em sua 
função de origem para evitar desvio de função. Mas, se isso acontecer, deverá o 
Servidor participar de treinamentos de segurança do trabalho, segundo as normas 
regulamentadoras do MTE. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade por ruído é possível desde que 
medidas de proteção coletiva ou individual (uso de protetores auriculares) sejam 
implementadas pelo órgão público junto ao colaborador. Para validade dessa 
afirmativa, são obrigatórios os treinamentos quanto ao uso obrigatório e correto de 
EPIs e atendimento às demais normas de segurança do trabalho. Garantir a 
distribuição gratuita e regular de EPIs com C.A (Certificado de Aprovação) do 
Ministério do Trabalho. 
 

Observação 4: recomendo a distribuição gratuita e regular dos demais EPIs indicados 
ao longo do laudo para este cargo, mesmo não tendo sido caracterizada a 
insalubridade. Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. 
Treinamentos e observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente 
neste momento. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.1.7 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Rural 
CARGO/FUNÇÃO: Operador de Máquinas Pesadas 

Levantamentos Ambientais: 25/10/17; 26/10/17; 20/03/18 e 21/03/18 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Trator com cobertura e não cabinado com um dos implementos agrícolas disponiveis para preparo 
do solo (arado, subsolador e sulcador), plantio (plantadeira), aplicação de calcário (calcareira) e 
inseticidas, fungicidas e herbicidas (pulverizador) em áreas produtivas (soja, milho, feijão e 
pastagem) localizadas no município de Nioaque, em locais a céu aberto com exposição solar e 
sujeito a variações climáticas (sol e chuva, calor e frio). E também o caminhão Agrale cabinado 
utilizado no transporte de maquinários e implementos agrícolas em áreas urbanas e rurais do 
município de Nioaque. A exposição aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes varia de 
acordo o tipo de solo, cultura e fase (preparo do solo; plantio e controle fitossanitário). O uso dos 
maquinários e implementos agrícolas e do caminhão ocorre de acordo com a demanda da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Rural no atendimento aos produtores rurais. Quando 
não operando, o Servidor fica a disposição do órgão público na sede da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Rural instalada em prédio com salas administrativas, recepção e 
espera, cozinha e copa, banheiros e varanda da garagem do carro. Essa construção possui 
pavimento único construído com alvenaria, piso cerâmica, forro de madeira (com exceção da cozinha 
e varanda com cobertura Eternit); luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com iluminância 
variável entre 103,0 lux e 890,0 lux nos ambientes internos e varanda; ventilação natural e/ou artificial 
(ar condicionado apenas nas áreas administrativas) com temperatura de 24,7°C (nas salas 
climatizadas) e 30,8°C nos demais recintos que é variável para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas locais e regulagem interna dos equipamentos de climatização. Em todos os 
setores, os colaboradores dispõem de cadeiras e mesas nos serviços de expediente público. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Segundo a Prefeitura, o Operador de Máquinas Pesadas deverá: operacionalizar máquinas e 
equipamentos de terraplenagem e máquinas rodoviárias em geral; executar serviços de abertura e 
conservação de rodovias e vias urbanas em geral; fazer manutenção e limpeza da cidade; fazer 
consertos e nivelamento das estradas; executar serviços de elvação de grade, cascalhamento, 
escoamento de águas pluviais; construir aterros e outros melhoramentos; executar serviços de 
escavações e abertura de valas; diagnosticar com os mecânicos possíveis problemas apresentados 
em seus equipamentos; fazer manutenção das máquinas do uso em serviço; executar os serviços 
de carregamento de caminhões caçamba e desenvolver outras atividades adnentes à função. 
Durante as diligências, o Operador de Máquinas Pesadas informou, que na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Rural, operava o trator com um dos implementos agrícolas 
disponiveis para preparo do solo (arado, subsolador e sulcador), plantio (plantadeira), aplicação de 
calcário (calcareira) e inseticidas, fungicidas e herbicidas (pulverizador) em áreas produtivas (soja, 
milho, feijão e pastagem); dirigia o caminhão Agrale para o transporte de máquinas e implementos 
agrícolas e eventualmente, também fazia as lubrificações que se fizessem necessárias. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Radiação não ionizante Qualitativa Raios solares 

Habitual a 
permanente 
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Ruído 
Média de 80,8 a 96,3 
dB(A) de acordo com 

implento utilizado 

Tratores com 
implementos 

agrícolas 
Permanente. 

Quími
cos 

Sal de isopropilamina e 
equivalente ácido de N-

(fosfonometil) glicina 
todos do glifosato; 

componentes 
organoclorados e 

organofosforados e 
demais componentes 

químicos em 
concentrações diversas 
de acordo com o agente 

aplicado. 

*** (1) Qualitativa 
Inseticidas, 
fungicidas e 
herbicidas 

O contato com com 
cada um dos 

agentes químicos 
identificados nessa 
planilha ocorre de 
modo eventual e 
provavelmente 

abaixo dos limites 
de tolerância 

elencados nos 
anexos 11 e 12 da 
NR 15 e ACGIH e 

também com 
aqueles apontados 
no anexo 13 da NR 

15. 

Hidrocarbonetos 
parafínicos, 

hidrocarbonetos 
naftênicos, 

hidrocarbonetos 
olefínicos e 

hidrocarbonetos 
aromáticos 

*** (1) Qualitativa 

Peças e 
materiais 

contaminados 
com graxas, 

diesel e 
gasolina 

Poeiras respiráveis Qualitativa Calcário 
Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

*** (1) a concentração dos agentes químicos identificados na coluna “Agentes Nocivos” é variável 
confome diluição em água; tipo (inseticida, fungicida ou herbicida) e marca do produto aplicado. 
Outros agentes químicos poderão estar presentes nos produtos escolhidos conforme a marca ou 
fabricante, estima-se, abaixo dos limites de tolerância, concentração e tempo de exposição, 
conforme inspeção no trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• A sede da pasta administrativa atendia as condições sanitárias previstas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Ar condicionado para melhor conforto térmico dos colaboradores nas áreas administrativas. 
• Copa e cozinha para café, lanches e água potável e fresca. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 
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• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 
• Recomendo a distribuição de EPIs aprovados pelo MTE com C.A (Certificado de Aprovação) 

precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos de segurança para proteção 
e segurança do servidor. Disponibilizar de forma gratuita e regular os EPIs: óculos de proteção; boné 
ou touca árabe; protetor solar; botina de segurança; camisa manga comprida e luva de raspa ou 
couro. Além desses, fornecer: máscara facial com respirador com filtro contra agentes químicos; 
protetor auricular; conjunto de pulverização impermeável (calça + blusão com capuz ou macacão 
com capuz); bota de borracha + luva de borracha/nitrílica todos estes para os serviços de 
pulverização e que deverão estar de acordo com a ficha de segurança dos produtos. O uso deverá 
ser obrigatório. Acrescentar creme luvex ou luvas nitrílicas ou de material equivalente nos serviços 
de lubrificação ou contato com componentes contendo hidrocarbonetos. Adicionar caneleiras contra 
picadas de cobras em serviços de campo. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Emissão de Ordem de Serviço (O.S); Permissão de Trabalho (P.T) e Análise Preliminar de 
Riscos (APR) para cada atividade realizada. 

• Garrafa térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. 
Acrescentar copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 

• Avaliação mecânica dos veículos quanto ao atendimento das normas de segurança do 
DETRAN e das NRs do Ministério do Trabalho. 

• A operação de maquinários e implementos agrícolas deverá ser realizada exclusivamente 
por operadores habilitados e treinados e devidamente identificados por crachá. 

• O trânsito de maquinários em vias públicas deverá ser precedido de avaliação para que 
ocorra em segurança. 

• Emprego de máquinas e implementos agrícolas unicamente para os fins concebidos, 
operados por trabalhadores capacitados e qualificados e utilizados dentro dos limites operacionais e 
restrições indicadas pelos fabricantes.  

• Máquinas, equipamentos e implementos utilizados com as suas transmissões de força 
protegidas. 

• Proibição do transporte de pessoas em máquinas e equipamentos motorizados e nos seus 
implementos acoplados, ou seja, proibição de carona em qualquer situação de trabalho. 

• Máquinas e equipamentos motorizados móveis com faróis, luzes e sinais sonoros de ré 
acoplados ao sistema de câmbio de marchas, buzina e espelho retrovisor. 

• Dentro da viabilidade financeira, priorizar o uso de máquinas cabinadas (proteção calor, 
radiação solar, ruído e agentes químicos. 

• Nas paradas temporárias ou prolongadas, os controles deverão ser colocados em posição 
neutra e devem ser acionados os freios. 

• Transporte de agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins em recipientes rotulados, resistentes 
e hermeticamente fechados. 

• Proibição da lavagem de veículos transportadores de agrotóxicos em coleções de água. 
• Não pulverizar em horários de forte ventania e com fácil dispersão aérea. 
• Vedar, conforme exigências da NR-31: manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e 

produtos afins que não estejam registrados e autorizados pelos órgãos governamentais 
competentes; manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins por menores de 
dezoito anos e maiores de sessenta e cinco anos e por gestantes; manipulação de quaisquer 
agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, nos ambientes de trabalho, em desacordo com a receita e 
as indicações do rótulo e bula, previstos em legislação vigente; o trabalho em áreas recém-tratadas, 
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antes do término do intervalo de reentrada estabelecido nos rótulos dos produtos, salvo com o uso 
de equipamento de proteção recomendado; A entrada e permanência de qualquer pessoa na área a 
ser tratada durante a pulverização da área; transporte simultâneo de trabalhadores e agrotóxicos em 
veículos que não possuam compartimentos estanques projetados para tal fim. 

• Todos os trabalhadores devem receber capacitação sobre prevenção de acidentes com 
agrotóxicos a todos os trabalhadores expostos diretamente. 

• Prestar informações sobre o uso de agrotóxicos: área tratada, descrição das características 
gerais da área da localização e do tipo de aplicação a ser feita, nome comercial do produto utilizado, 
classificação toxicológica, data e hora da aplicação, intervalo de reentrada, intervalo de 
segurança/período de carência, medidas de proteção necessárias aos trabalhadores em exposição 
direta e indireta, medidas a serem adotadas em caso de intoxicação. 

• Sinalizar as áreas tratadas com informações de reentrada. 
• Fazer o afastamento imediato de trabalhadores intoxicados e encaminhar o médico. 
• Prover frentes de trabalho com água potável e fresca; sanitários químicos para necessidades 

fisiológicas; água e sabão líquido para lavagem e higienização das mãos. 
• Todos os equipamentos, máquinas, bem como a sua operação e capacitação de 

trabalhadores, devem obedecer as normas regulamentadoras NR-12 (Máquinas e Equipamentos) e 
NR-31 (Agricultura, Pecuária e Silvicultura) do Ministério do Trabalho. 

• Todos os itens de segurança das máquinas devem ser verificados antes e após o início dos 
trabalhos. 

• O operador jamais deverá se ausentar das máquinas de sua responsabilidade, mantendo 
estas desligadas. 

• Proibição de cigarros, celulares e consumo de alimentos e água nas áreas de risco. 
• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 

elaboração; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E RURAL OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: em relação a radiação solar, a exposição se dá em maior grau 

em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade e em áreas com pouca proteção solar 
(coberturas prediais e copas de árvores) e na operação do trator sem cabine fechada 
e climatizada e sem uso dos EPIs recomendados em planilha. A avaliação é apenas 
qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não existe 
regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. Em 
relação ao ruído, este variava em média de 80,8 dB(A) para o caminhão e de 87,5 
dB(A) a 96,3 dB(A) nos maquinários e implementos agrícolas acima dos limites de 
tolerância propostos no anexo 1 da NR 15 durante a operação do trator acoplado a 
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um dos implementos agrícolas sem o uso de protetor auricular. Recomendo o uso de 
protetor auricular com nível de redução de ruído (NRRf) para neutralização da 
insalubridade por ruído e em atendimento a norma regulamentadora NR 9 do MTE. 
Fazer uso também de protetor solar + touca árabe e demais EPIs apontados na 
planilha para proteção do trabalhador da exposição solar. Que o uso de EPIs seja 
obrigatório, fiscalizado e precedido de treinamentos quanto ao seu uso e demais 
normas de segurança do trabalho. 
 Agentes Químicos: De acordo com os anexos 11, 12 e 13 da norma 

regulamentadora NR 15 do MTE a insalubridade por agentes químicos existentes em 
produtos químicos poderá ser caracterizada em graus mínimo, médio ou máximo. Pelo 
município, a insalubridade só ocorre nos graus médio e máximo. Dentre os possíveis 
agentes insalubres identificados, seria caracterizada a insalubridade em grau médio 
(20%) devido ao emprego de defensivos agrícolas contendo organofosforados e 
organoclorados, conforme anexo 13 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 
do Trabalho, sem qualquer EPI. Também ocorre o contato eventual com 
hidrocarbonetos presentes em graxa, diesel e gasolina durante os serviços de 
lubrificação de maquinários e implementos agrícolas. O contato a cada um dos 
agentes químicos apontados ocorre de modo eventual em média duas vezes por mês 
ou até cinco vezes por semana quando ocorre a safra, daí não ter sido caracterizada 
a insalubridade por agentes químicos. Recomendo para minimização do contato aos 
agentes químicos e algum acidente com os produtos utilizados, o uso obrigatório do 
conjunto de pulverização (calça + blusão com capuz) + bota de borracha + proteção 
facial com respirador e demais EPIs apontados na planilha acima. No caso dos 
compostos contendo hidrocarbonetos, fazer uso de creme luvex e luvas nitrílicas ou 
látex. Demais observações apontadas nesta planilha devem ser cumpridas em 
atendimento as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Priorizar dentro 
da viabilidade financeira, o emprego de maquinários agrícolas cabinados com maior 
conforto térmico, menor exposição ao ruído e agentes químicos. Caso não seja 
possível, fazer uso obrigatório dos EPIs apontados na planilha. 
 Agentes Biológicos: Não consideráveis. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. Os limites de 
tolerância previstos variam de acordo com o tempo de exposição ao ruído [85 dB(A) 
por 8 hs; 86 dB(A) por 7 hs; 87 dB(A) por 6 hs; 86 dB(A) por 5 hs; 90 dB(A) por 4 hs; 
91 dB(A) por 3 hs e 30 min; 92 dB(A) por 3 hs; 93 dB(A) por 2 hs e 40 min; 94 dB(A) 
por 2 hs e 15 min; 95 dB(A) por 2 hs; 96 dB(A) por 1 h e 40 min; 98 dB(A) por 1 h e 15 
min; 100 dB(A) por 1 h; 102 dB(A) por 45 min; 104 dB(A) por 35 min; 105 dB(A) por 
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30 min; 110 dB(A) por 15 min; 112 dB(A) e 115 dB(A) por 7 min]. Pela dosimetria de 
ruído realizada, verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se 
encontrava acima do limite de tolerância de 85,0 dB(A) levando-se em conta uma 
jornada diária de 8 horas de trabalho. A avaliação para radiação não ionizante é 
apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da NR-15 do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social. De acordo com Saliba, T.M (2013), do 
ponto de vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o enquadramento 
como insalubre na exposição a raios solares (orientação jurisprudencial do TST n° 
173-SDI). 
 Agentes Químicos: Em função da eventualidade ou condições de operação, 

mesmo sem o uso de EPIs, o contato se dá abaixo dos limites de tolerância previstos 
no Anexo n° 11 e 12 da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH.. Em relação 
ao anexo 13 da norma regulamentadora NR 15, o emprego de defensivos 
organofosforados e organoclorados e compostos com hidrocarbonetos aromáticos 
caracterizaria a insalubridade em grau médio. Porém, o contato é apenas eventual, 
ocorrendo poucas vezes durante as jornadas de trabalho do Servidor, não ficando 
caracterizada a insalubridade por agentes químicos (anexos 11, 12 e 13). 
 Agentes Biológicos: Não enquadrado. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) POR 
EXPOSIÇÃO AO RUÍDO ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA SEM A DEVIDA 
PROTEÇÃO. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E RURAL não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E RURAL expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO AO RUÍDO 
ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA SEM A DEVIDA PROTEÇÃO. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
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adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Operador de Máquinas Pesadas exercendo 
as atividades descritas na planilha acima para esta unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. Se, por exemplo, o Servidor 
concursado como Operador de Máquinas labora de modo permanente como Motorista 
e eventualmente como Operador de Máquinas, considerar o laudo de Motorista e não 
de Operador de Máquinas. Recomendo que cada um dos servidores labore em sua 
função de origem para evitar desvio de função. Mas, se isso acontecer, deverá o 
Servidor participar de treinamentos de segurança do trabalho, segundo as normas 
regulamentadoras do MTE. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade por ruído é possível desde que 
medidas de proteção coletiva ou individual (uso de protetores auriculares) sejam 
implementadas pelo órgão público junto ao colaborador. Para validade dessa 
afirmativa, são obrigatórios os treinamentos quanto ao uso obrigatório e correto de 
EPIs e atendimento às demais normas de segurança do trabalho. Garantir a 
distribuição gratuita e regular de EPIs com C.A (Certificado de Aprovação) do 
Ministério do Trabalho. 
 

Observação 4: recomendo a distribuição gratuita e regular dos demais EPIs indicados 
ao longo do laudo para este cargo, mesmo não tendo sido caracterizada a 
insalubridade. Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. 
Treinamentos e observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente 
neste momento. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.1.8 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Rural 
CARGO/FUNÇÃO: Secretário Municipal 

Levantamentos Ambientais: 25/10/17; 26/10/17; 20/03/18 e 21/03/18 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Rural em prédio de pavimento único construído em 
alvenaria, piso cerâmica, forro em madeira; luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com 
iluminância variável entre 237,0 lux e 507,0 lux nas mesas de trabalho; ventilação natural e/ou 
artificial (ar condicionado) com temperatura de 24,7°C variável para mais ou para menos nos postos 
de trabalho de acordo com as condições climáticas locais e regulagem interna dos equipamentos de 
climatização. Dispõe de mesas e cadeiras para uso de computador e execução das demais tarefas 
administrativas do setor. Essa repartição pública possui salas administrativas, sala de recepção e 
espera, cozinha e refeitório para uso dos funcionários da secretaria; varanda para garagem do carro 
da secretaria e banheiros de uso dos usuários do setor. De forma intermitente, poderá estar a serviço 
da pasta em áreas externas à Secretaria (interiores e exteriores de repartições públicas; privadas; 
associações, etc) sujeito a condições climáticas variáveis, sendo o trânsito em carro de passeio, 
pertencente à Secretaria ou Prefeitura. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Planejar, coordenar, executar, avaliar, controlar e definir prioridades políticas e administrativas no 
âmbito de sua área de atuação, em conformidade com as competências estabelecidas no regimento 
interno da Secretaria e de acordo com o plano de governo municipal; Realizar estudos e pesquisas 
às atividades de sua área, utilizando documentação e outras fontes de informações, analisando os 
resultados dos métodos utilizados, visando ampliar o próprio campo de conhecimento; Levantar as 
necessidades e definir os objetivos relativos a sua área de atuação, prevendo custos em função dos 
projetos e propostas, visando o cumprimento de normas estabelecidas; Analisar e aprovar projetos 
através de leitura, discussão e decisão junto com as chefias, para avaliar o cumprimento das 
diretrizes do programa de governo; Desenvolver e aprimorar contatos com outros órgãos públicos, 
recebendo reinvindicações, analisando e propondo soluções, para assegurar o pleno atendimento 
dos mesmos e do interesse do município; Prestar informações ao Prefeito Municipal sobre o 
desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos, elaborando relatórios ou outros meios, para 
possibilitar a avaliação das políticas de governo; Representar o Prefeito Municipal em solenidades e 
eventos, quando solicitado, visando o cumprimento dos compromissos assumidos; Executar outras 
tarefas correlatas. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Radiação solar Avaliação qualitativa Solar Eventual 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho; 
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• Água potável e fresca. 
• Disponibilidade de cozinha e refeitório para café, sucos, lanches e outras refeições no local. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Em caso de serviços externos ou ambientes a céu aberto (zonas rurais, por exemplo), fazer 

uso de boné ou touca árabe, óculos de proteção, protetor solar, camiseta de manga comprida, calça 
e botina de proteção. 

• Disponibilizar garrafa térmica e canecas ou copos de uso individual para o transporte e 
consumo de água potável e fresca em caso de serviços de campo. 

• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 
musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador; 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 
elaboração; 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO MUNICIPAL na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
RURAL NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos 
considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO MUNICIPAL na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
RURAL não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de exposição 
permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO MUNICIPAL na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
RURAL não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo 
IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social 
e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Se o Colaborador em comissão ou efetivo neste cargo vier a laborar 
em outro cargo/função nesta ou outra unidade administrativa, consultar o laudo 
específico para o cargo em ocupação elaborado para a unidade administrativa. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.1.9 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Rural 
CARGO/FUNÇÃO: Vigia 

Levantamentos Ambientais: 25/10/17; 26/10/17; 20/03/18 e 21/03/18 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O Vigia podia laborar na sede dessa Secretaria ou na Oficina (antiga Unidade Beneficiadora de 
Grãos) localizada em terreno vizinho à sede.  
Sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Rural: prédio de pavimento único com 
salas administrativas; sala de recepção e espera; cozinha e copa; varanda utilizada como garagem 
e banheiros. Foi construído em alvenaria, piso cerâmica, forro em madeira (com exceção da cozinha 
e varanda com cobertura Eternit); luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com iluminância 
variável entre 103,0 lux e 890,0 lux nos ambientes internos e varanda; ventilação natural e/ou artificial 
(ar condicionado apenas nas áreas administrativas) com temperatura de 24,7°C (nas salas 
climatizadas) e 30,8°C nos demais recintos que é variável para mais ou para menos nessas áreas 
de acordo com as condições climáticas locais e regulagem interna dos equipamentos de 
climatização. 
 

Oficina: galpão com estrutura, cobertura e fechamento em material metálico e piso em concreto, 
onde funcionava a antiga unidade beneficiadora de grãos. Na data dos levantamentos ambientais, 
essa estrutura era utilizada como oficina mecânica da Prefeitura. Este colaborador, no entanto, não 
estava exposto aos agentes ambientais, físicos e ergonômicos ocasionados pelo funcionamento da 
oficina, uma vez, que este colaborador não laborava enquanto aos serviços de mecânica eram 
realizados no local. A iluminação era natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) entre 71,5 lux e 
670,0 lux; A ventilação era apenas natural com as temperaturas variáveis de acordo com as 
condições climáticas locais. Na data das avaliações esta era de 38,6°C. A área externa ao galpão 
era em solo com grama e não havia cobertura. 
 

Em ambos os setores, não se trata de vigilância armada. Não está enquadrada entre aquelas 
previstas no Inciso II, acrescentado ao Artigo 193 da CLT pela Lei n° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria 
n° 1885 de 02/12/2013. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Prestar serviços de vigilância noturna e diurna nas unidades municipais da Prefeitura, zelar pelo 
ambiente e equipamentos do trabalho e executar atividades correlatas. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho; 

• Cozinha/Copa com disponibilidade para café, lanches e água potável e fresca;. 
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Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Lanterna para os funcionários em período noturno. 
• Telefones celular ou fixo a disposição do Vigia para contato com autoridades policiais em 

caso de alguma ocorrência extrema. 
• Curso de Defesa Pessoal aos Vigias. 
• Instalação de alarmes sonoros e câmaras de vigilância para maior segurança desses 

patrimônios. 
• Manter as áreas adjuntas externas sempre limpa e com a grama sempre aparada para evitar 

a presença de animais indesejáveis (insetos e cobras). 
• Em caso de eventos externos com exposição solar, fazer uso de: boné e protetor solar, além 

de roupas e calçados confortáveis. 
• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 

elaboração; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL NÃO OCORRE com 
exposição a agentes físicos, químicos e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho (MTE). 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do MTE. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do MTE. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL não ocorre sob 
condições de risco acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado, pois, não se trata de atividade 
armada e geralmente, por se tratar de município de pequeno porte e de baixos índices 
de violência, não existe risco acentuado, e nem exposição de modo permanente a 
roubos e outras espécies de violência física. Em caso de risco ou suspeita que coloque 
em risco a sua segurança e do patrimônio, o Colaborador entra em contato imediato 
com as autoridades policiais, deixando que estas intervenham sobre o ocorrido. 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013. Este 
artigo 193 da CLT tem a seguinte redação: “São consideradas atividades ou 
operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: 
roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 
segurança pessoal ou patrimonial”. Em situações gerais e normais de trabalho, não 
existe exposição permanente do trabalhador a roubos ou outras espécies de 
violência física em suas atividades por se tratar de um município com baixos índices 
de violência, população ordeira e atividade e ambiente de trabalho pouco visado para 
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situações de roubo ou outro tipo de violência (tais como bancos e outros locais de alto 
valor agregado), não implicando, também, em risco acentuado ao colaborador. 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Vigia em exercício deste cargo/função para estas 
unidades administrativas apenas. 
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Observação 2: Caso este Colaborador lotado nesta função nesta unidade municipal 
seja concursado em outra área nesta ou outra unidade municipal, o laudo a ser 
aplicado para este colaborador é do cargo atualmente ocupado nesta unidade 
municipal. E não o laudo ao qual ele é concursado. Em caso de retorno às suas 
funções anteriores do cargo de origem, volta a ser aplicado o laudo daquela função, 
sendo que para cada Unidade Municipal, tem o seu laudo específico. 
 

Observação 3: Em caso de férias e afastamentos por qualquer motivo, os adicionais 
de insalubridade e periculosidade deixam de ser aplicados enquanto persistir o 
afastamento, porque o agente caracterizador do adicional deixa de estar presente. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.3 – LAUDOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
 

6.3.1 – UNIDADE MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
E SERVIÇOS URBANOS 

IDENTIFICAÇÃO: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
ATIVIDADE: Administração Pública em Geral 
ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant, s/n°, Centro, Nioaque MS 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 
01/09/2017; 19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 
29/11/2017. 
 

PLANILHA: 
6.3.1.1 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Levantamentos Ambientais: 09/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 
01/09/2017; 19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 29/11/2017 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Colaboradores sem posto fixo de trabalho em vias e logradouros públicos de áreas urbanas e 
assentamentos a céu aberto, com exposição solar e sujeito as condições climáticas variáveis (sol, 
chuva, frio e calor) sendo a atividade interrompida em caso de chuvas e riscos de acidentes. O labor 
pode ocorrer junto a maquinários, veículos, materiais e equipamentos da Prefeitura. Existe exposição 
ao ruído em níveis variáveis de pressão sonora [de 64,7 dB (A) a 107,8,0 dB(A)] com média de 78,7 
dB(A) ou 83,3 dB(A) no caso de serviços de tapa buraco com uso de cortador de asfalto e 
compactador, em todas as situações dentro dos limites de tolerância de 85 dB(A) da NR 15; possível 
exposição a poeiras respiráveis (estimativa com exposição inferior a 3,00 mg/m³); contato eventual 
com cimento asfáltico de petróleo, pó de pedra e cola asfáltica a frio. O trânsito e deslocamento 
durante a jornada laboral se dá em carros e caminhões da Prefeitura. Faz uso de ferramentas 
manuais e mecânicas (enxadas, pás, rastelos, vassourões, picareta, cortador de asfalto, cones de 
sinalização, carrinhos de mão, etc). De modo intermitente aos serviços externos, os colaboradores 
permanecem a disposição da pasta no pátio de Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
composto de edificações de pavimento único em alvenaria e cobertura Eternit, além de um pátio sem 
pavimentação para o estacionamento de veículos, caminhões, máquinas e equipamentos. Essas 
edificações têm salas administrativas e da defesa civil; almoxarifado; cozinha; banheiros e varanda. 
O local dispõe de um bebedouro com água potável e gelada para os seus colaboradores. A cozinha 
da pasta também disponibilizava café, almoço e lanche para os seus funcionários. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Segundo a Prefeitura: Executar serviços de carga e descarga de materiais; arrumar materiais, 
móveis e utensílios nos lugares determinados; arrumar móveis e fazer serviços de mudanças; fazer 
a varrição, capina e limpeza geral de pátios, canteiro de obras, logradouros públicos e outras 
unidades; fazer manutenção de jardins, plantar árvores, flores e gramas; proceder à lavagem de 
veículos e recintos da prefeitura; auxliar os serviços de mecânica, carpintaria, funilaria, pedreiro e 
eletricista; auxiliar os serviços de topografia em logradouros públicos, estradas, serviços de 
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vigilância; serviços de copa e cozinha; executar serviços de natureza auxiliar em todas as áreas 
solicitadas, serviços gerais de limpeza e executar outros serviços atinentes a função. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físi-
cos 

Calor 28,5°C para mais ou para 
menos Solar Habitual 

Radiação solar Qualitativa Solar Habitual 

Ruído 
64,7 a 107,8 dB(A) com média 
de 78,7 dB(A) ou 83,3 dB(A) 

de acordo com o serviço 

Maquinários, 
veículos, 

caminhões, etc 
Habitual 

Quími
cos 

Derivados de 
hidrocarbonetos 

parafínicos e 
aromáticos 

Qualitativa Cola asfáltica 
aplicada a frio Eventual 

Cimento asfáltico Qualitativa com estimativa < 
0,5 mg/m³ da ACGIH 

Asfalto frio 
pronto para 
aplicação  

Eventual 

Poeiras respiráveis Qualitativa com estimativa < 
3.00 mg/m³ da ACGIH 

Trânsito local, 
uso de máquina 
e equipamentos. 

Eventual 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• A sede da pasta administrativa atendia as condições sanitárias previstas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Havia bebedouro para água potável e gelada na secretaria. 
• Havia café, lanche e almoço disponível na secretaria. 
• Maquinários e equipamentos de trabalho estavam em boas condições de trabalho. 
• Caminhão para o transporte de materiais e equipamentos de trabalho. 
• Uso de cones e cancelas como sinalização de segurança nos serviços de vias públicas. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva de vaqueta (CA 20601). 
• Óculos de proteção (CA não identificado) 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Embora a insalubridade não tenha sido caracterizada, recomendo a distribuição de EPIs 
aprovados pelo MTE com C.A (Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao 
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correto uso desses equipamentos de segurança para proteção e segurança do servidor. 
Disponibilizar de forma gratuita e regular os EPIs: óculos de proteção; boné ou touca árabe; capacete 
de segurança; protetor auricular; protetor solar; botina de segurança; camisa manga comprida; luvas 
para proteção das mãos de agentes químicos e mecânicos (material em algodão + látex ou nitrílica 
ou outro material). O atendimento deste item deverá ser imediato. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Emissão de Ordem de Serviço (O.S); Permissão de Trabalho (P.T) e Análise Preliminar de 
Riscos (APR) para cada atividade realizada. 

• Garrafa térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. 
Acrescentar copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 

• Priorizar os serviços externos nos horários com menor amplitude térmica. 
• Avaliação mecânica dos veículos quanto ao atendimento das normas do DETRAN. 
• Isolamento e sinalização das áreas de trabalho nos serviços de trânsito com cancelas; cones 

e fitas para evitar acidentes de trânsito. 
• Veículos de transporte de pessoal com aprovação do DETRAN; 
• Proibição de caronas em maquinários e carrocerias de caminhões; 
• O empregador deverá vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de 

contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda 
de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso de calçados abertos 

• A operação de maquinários e veículos deverá ser realizada exclusivamente por operadores 
habilitados e treinados e devidamente identificados por crachá. 

• Emprego de máquinas unicamente para os fins concebidos, operados por trabalhadores 
capacitados e qualificados e utilizados dentro dos limites operacionais e restrições indicadas pelos 
fabricantes.  

• Máquinas, equipamentos e implementos utilizados com as suas transmissões de força 
protegidas. 

• Máquinas e equipamentos motorizados móveis com faróis, luzes e sinais sonoros de ré 
acoplados ao sistema de câmbio de marchas, buzina e espelho retrovisor. 

• Nas paradas temporárias ou prolongadas, os controles deverão ser colocados em posição 
neutra e devem ser acionados os freios. 

• Fazer o afastamento imediato de trabalhadores intoxicados e encaminhar o médico. 
• Comunicar concessionárias de energia, água e esgoto em caso de risco a segurança do 

trabalhador e interromper as atividades de imediato nessas situações e também em situações de 
descarga atmosféricas, procurando abrigo seguro. 

• Prover frentes de trabalho com água potável e fresca; sanitários químicos para necessidades 
fisiológicas; água e sabão líquido para lavagem e higienização das mãos. 

• Todos os itens de segurança das máquinas devem ser verificados antes e após o início dos 
trabalhos. 

• O operador jamais deverá se ausentar das máquinas e dos veículos de sua 
responsabilidade, mantendo estes desligadas. 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 
elaboração; 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 
• Este laudo não esgota os assuntos em relação aos riscos ergonômicos e de acidentes. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Em relação ao calor, esta exposição ocorre em dias de 

maiores amplitudes térmicas locais, variando para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas, horário e local de prestação do serviço. Não existe fonte 
artificial de calor, de modo que amplitudes térmicas elevadas se dão em função da 
localização geográfica e não por circunstâncias de trabalho. Em relação a radiação 
solar, a exposição se dá em maior grau em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade 
e em áreas com pouca proteção solar (coberturas prediais e copas de árvores). A 
avaliação é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não 
existe regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. 
Em relação ao ruído, as maiores amplitudes ocorrem quando o colaborador se 
encontra próximo às fontes de ruído (operação de tapa buraco com uso de cortador 
de asfalto e compactador), sendo a exposição média ao ruído de 78,7 dB(A) na maior 
parte do tempo e de 83,3 dB(A) em serviços de tapa buraco. Embora não tenha sido 
caracterizada a insalubridade, recomendo o uso de protetor auricular, pois, para 
exposições a partir de 80 dB(A), o seu uso é obrigatório, conforme norma NR 9 do 
MTE e protetor solar + touca árabe e demais EPIs apontados na planilha acima. 
 Agentes Químicos: Em relação a Poeiras Respiráveis, esta exposição ocorre 

de maneira apenas eventual ou fortuita durante varrições, corte e pavimentos com 
máquina de cortar asfalto, uso de pó de pedra e cimento asfáltico nos serviços de tapa 
buraco. Estima-se ser muito inferior a 3,00 mg/m³ para o caso de poeiras respiráveis 
e inferior a 0,5 mg/m³ no caso de cimento asfáltico. Em relação aos derivados de 
hidrocarbonetos parafínicos e aromáticos presentes na cola asfáltica, o contato, com 
o material, quando ocorre, também se dá de forma eventual. Esse material é aplicado 
sobre as superfícies tratadas com o auxílio de um regador portátil, sem o contato direto 
com o produto. As operações de tapa buraco são realizadas a frio, mais segura, 
comparadas às imprimações a quente com grande teor de gases e vapores e mais 
prejudiciais à saúde. Embora não fiscalizado, havia o uso de luvas que também 
minimizavam o contato com os produtos aplicados.  
 Agentes Biológicos: Não enquadrados. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. Os limites de 
tolerância previstos variam de acordo com o tempo de exposição ao ruído [85 dB(A) 
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por 8 hs; 86 dB(A) por 7 hs; 87 dB(A) por 6 hs; 86 dB(A) por 5 hs; 90 dB(A) por 4 hs; 
91 dB(A) por 3 hs e 30 min; 92 dB(A) por 3 hs; 93 dB(A) por 2 hs e 40 min; 94 dB(A) 
por 2 hs e 15 min; 95 dB(A) por 2 hs; 96 dB(A) por 1 h e 40 min; 98 dB(A) por 1 h e 15 
min; 100 dB(A) por 1 h; 102 dB(A) por 45 min; 104 dB(A) por 35 min; 105 dB(A) por 
30 min; 110 dB(A) por 15 min; 112 dB(A) e 115 dB(A) por 7 min]. Pela dosimetria de 
ruído realizada, verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se 
encontrava em 78,7 dB(A) e 83,3 dB(A) dentro do limite de tolerância de 85,0 dB(A) 
levando-se em conta uma jornada diária de 8 horas. A avaliação para radiação não 
ionizante é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da 
NR-15 do Ministério do Trabalho. De acordo com Saliba, T.M (2013), do ponto de vista 
jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o enquadramento como 
insalubre na exposição a raios solares (orientação jurisprudencial do TST n° 173-SDI). 
Embora este colaborador labore em áreas externas sujeitas a temperaturas elevadas 
em virtude das condições climáticas na maior parte do ano, esta fonte de calor é 
natural (radiação solar) e não artificial (fornos ou fogões, por exemplo). Essa 
exposição a temperaturas elevadas deverá ocorrer mesmo em períodos de descanso 
e folgas e se dá principalmente em função da localização geográfica do município em 
que este colaborador reside. Esta exposição é inclusive considerada sem importância 
pelo Ministério do Previdência que para caracterização da aposentadoria especial, 
exige exposição a fonte artificial de calor, desconsiderando as fontes naturais. Assim, 
não fica caracterizada a insalubridade por nenhum dos agentes físicos. 
 Agentes Químicos: O limite de tolerância para exposição a poeira é de 

3,00mg/m3 e para exposição ao cimento asfáltico é de 0,5 mg/m³, ambas, conforme 
American Conference of Govermmental Hygienicistis (ACGIH) recomendada pelo 
MTE, através Lei N° 6.514 de 22/12/1977 que rege a Portaria N° 3.214 de 08/06/1978. 
Não existe limite de exposição a hidrocarbonetos aromáticos. Conforme avaliação 
realizada, verificou-se que os funcionários faziam uso de luvas que neutralizavam o 
contato com os agentes químicos utilizados. As aplicações a frio também eram 
realizadas com o uso de regadores no caso da cola, o que diminuía o contato com o 
material. Assim, não fica caracterizada a insalubridade por agentes químicos, com 
base nos anexos 11, 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: sem previsão no anexo 14 da NR 15. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS não 
ocorre nas situações de: 
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 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS não 
expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Serviços Gerais exercendo as 
atividades descritas na planilha acima para esta unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. Pelas informações prestadas 
pela Prefeitura, verificou-se o Auxiliar de Serviços Gerais sem posto fixo de trabalho 
e que labora em vias e logradouros públicos; o Auxiliar de Serviços Gerais fixo no 
Cemitério Municipal; o Auxiliar de Serviços Gerais laborando como Operador de 
Máquinas Leves e o Auxiliar de Serviços Gerais fixo no Terminal Rodoviário. Para 
cada um desses colaboradores, foi elaborado um laudo específico. Portanto, para 
caracterização ou não dos adicionais em discussão, consultar esses laudos. 
 

Observação 3: recomendo a distribuição gratuita e regular dos EPIs indicados ao 
longo do laudo para este cargo, mesmo não tendo sido caracterizada a insalubridade. 
Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. Treinamentos e 
observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente neste momento. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.2 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais (Operador 
de Máquinas Leves e Pesadas) 

Levantamentos Ambientais: 09/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 
01/09/2017; 19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 29/11/2017 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Máquinas Leves e Pesadas (Pá carregadeira, Motoniveladora e Retroescavadeira) no caso do 
Auxiliar de Serviços Gerais Reginaldo Vicente de Lima Júnior que laborava como Operador de 
Máquinas Leves e Pesadas e não como Auxiliar de Serviços Gerais. O posto do operador é coberto, 
estando o colaborador sujeito a variações climáticas (sol e chuva, calor e frio). As máquinas 
mencionadas são operadas em áreas urbanas e rurais do município, estando sujeito a níveis 
mínimos e máximos de pressão sonora entre 64,6 dB(A) e 110,7 dB(A), sendo os níveis médios de 
85,6 dB(A) na montoniveladora; 86,8 dB(A) na retroescavadeira e de 91,9 dB(A) na pá carregadeira, 
logo, acima dos níveis de tolerância da NR 15. De modo intermitente aos serviços externos, os 
colaboradores permanecem a disposição da pasta no pátio de Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos, composto de edificações de pavimento único em alvenaria e cobertura Eternit, 
além de um pátio sem pavimentação para o estacionamento de veículos, caminhões, máquinas e 
equipamentos. Essas edificações têm salas administrativas e da defesa civil; almoxarifado; cozinha; 
banheiros e varanda. O local dispõe de um bebedouro com água potável e gelada para os seus 
colaboradores. A cozinha da pasta também disponibilizava café, almoço e lanche para os seus 
funcionários. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Na descrição dos cargos da Prefeitura, o Operador de Máquinas Leves deverá operacionalizar 
máquinas e equipamentos como tratores agrícolas e outros equipamentos; fazer manutenção e 
limpeza da cidade; auxiliar na conservação e manutenção das estradas; executar serviços de 
elevação de grade, cascalhamento; auxiliar nos serviços de limpeza pública, coleta e remoção de 
lixo e entulhos; executar reparos de emergência e solicitar as revisões periódicas; diagnosticar com 
os mecânicos, possíveis problemas apresentados em seu equipamentos; fazer manutenção das 
máquinas do uso em serviço e desenvolver outras atividades atinentes a função. Já o Operador de 
Máquinas Pesadas deverá: operacionalizar máquinas e equipamentos de terraplenagem e máquinas 
rodoviárias em geral; executar serviços de abertura e conservação de rodovias e vias urbanas em 
geral; fazer manutenção e limpeza da cidade; fazer consertos e nivelamento das estradas; executar 
serviços de elvação de grade, cascalhamento, escoamento de águas pluviais; construir aterros e 
outros melhoramentos; executar serviços de escavações e abertura de valas; diagnosticar com os 
mecânicos possíveis problemas apresentados em seus equipamentos; fazer manutenção das 
máquinas do uso em serviço; executar os serviços de carregamento de caminhões caçamba e 
desenvolver outras atividades adnentes à função. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físi-
cos 

Calor 28,5°C para mais ou para menos Solar Habitual 
Radiação solar Qualitativa Solar Habitual 

Ruído 

64,6 a 110,7 dB(A) com média de 
85,6 dB(A) na motoniveladora; 

86,8 dB(A) na retroescavadeira e 
91,9 dB(A) na pá carregadeira 

Maquinários, 
veículos, 

caminhões, etc 
Habitual 
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Quími
cos 

Poeiras 
respiráveis Estimativa < 3.00 mg/m³ 

Movimentação 
de agregados 

minerais; 
trânsito de 
veículos e 
máquinas. 

Eventual, 
estando 

abaixo do 
limite de 

tolerância de 
3,00mg/m3, 
da (ACGIH) 
recomendad
a pelo MTE 

Poeiras totais Estimativa < 10,00 mg/m³ 

Movimentação 
de agregados 

minerais; 
trânsito de 
veículos e 
máquinas. 

Eventual 
estando 
abaixo d 
limite de 

tolerância de 
10,00 mg/m³ 
da (ACGIH) 
recomendad
a pelo MTE 

Bioló-
gicos 

Não 
consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• A sede da pasta administrativa atendia as condições sanitárias previstas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Havia bebedouro para água potável e gelada na secretaria. 
• Havia café, lanche e almoço disponível na secretaria. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição de EPIs aprovados pelo MTE com C.A (Certificado de Aprovação) 
precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos de segurança para proteção 
e segurança do servidor. Disponibilizar de forma gratuita e regular os EPIs: óculos de proteção; boné 
ou touca árabe; capacete de segurança; protetor auricular; protetor solar; botina de segurança; 
camisa manga comprida; luvas de segurança em raspa. O atendimento deste item deverá ser 
imediato. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Emissão de Ordem de Serviço (O.S); Permissão de Trabalho (P.T) e Análise Preliminar de 
Riscos (APR) para cada atividade realizada. 
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• Garrafa térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. 

Acrescentar copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 
• Dentro das viabilidades técnica e financeira, priorizar o uso de máquinas cabinadas (maior 

conforto térmico do condutor, minimização da exposição solar e menor exposição ao ruído). 
• Avaliação mecânica dos veículos quanto ao atendimento das normas do DETRAN e normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho (em especial a NR 12). 
• Veículos de transporte de pessoal com aprovação do DETRAN; 
• Proibição de caronas em maquinários e carrocerias de caminhões; 
• O empregador deverá vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de 

contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda 
de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso de calçados abertos 

• A operação de maquinários e veículos deverá ser realizada exclusivamente por operadores 
habilitados e treinados e devidamente identificados por crachá. 

• Emprego de máquinas unicamente para os fins concebidos, operados por trabalhadores 
capacitados e qualificados e utilizados dentro dos limites operacionais e restrições indicadas pelos 
fabricantes.  

• Máquinas, equipamentos e implementos utilizados com as suas transmissões de força 
protegidas. 

• Máquinas e equipamentos motorizados móveis com faróis, luzes e sinais sonoros de ré 
acoplados ao sistema de câmbio de marchas, buzina e espelho retrovisor. 

• Nas paradas temporárias ou prolongadas, os controles deverão ser colocados em posição 
neutra e devem ser acionados os freios. 

• Comunicar concessionárias de energia, água e esgoto em caso de risco a segurança do 
trabalhador e interromper as atividades de imediato nessas situações e também em situações de 
descarga atmosféricas, procurando abrigo seguro. 

• Prover frentes de trabalho com água potável e fresca; sanitários químicos para necessidades 
fisiológicas; água e sabão líquido para lavagem e higienização das mãos. 

• Todos os itens de segurança das máquinas devem ser verificados antes e após o início dos 
trabalhos. 

• O operador jamais deverá se ausentar das máquinas e dos veículos de sua 
responsabilidade, mantendo estes desligadas. 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 
elaboração; 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 
• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 

à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. Recomendo a contratação de outros serviços em segurança do trabalho para melhor 
avaliação dos riscos existentes e as medidas de segurança necessárias para proteção dos 
trabalhdores. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMO 
OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Em relação ao calor, esta exposição ocorre em dias de 

maiores amplitudes térmicas locais, variando para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas, horário e local de prestação do serviço. Não existe fonte 
artificial de calor, de modo que amplitudes térmicas elevadas se dão em função da 
localização geográfica e não por circunstâncias de trabalho. Em relação a radiação 
solar, a exposição se dá em maior grau em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade 
e em áreas com pouca proteção solar (coberturas prediais e copas de árvores). A 
avaliação é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não 
existe regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. 
Em relação ao ruído, as amplitudes mínimas e máximas variam entre 64,6 dB(A) e 
110,7 dB(A), sendo as médias de 85,6 dB(A) na motoniveladora; 86,8 dB(A) na 
retroescavadeira e 91,9 dB(A) na pá carregadeira, portanto, acima dos limites de 
tolerância do anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, sem proteção, o que 
caracteriza a insalubridade por exposição ao ruído. Recomendo o uso de protetor 
auricular, pois, para exposições a partir de 80 dB(A), o seu uso é obrigatório, conforme 
norma NR 9 do MTE e protetor solar + touca árabe e demais EPIs apontados na 
planilha acima. O uso de protetor auricular precedido de treinamento, será suficiente 
para neutralização da insalubridade por ruído. 
 Agentes Químicos: Pode haver exposição a poeiras respiráveis e poeiras 

totais abaixo dos limites de tolerância de tolerância de 3,00 mg/m³ e 10,00 mg/m³, 
respectivamente em serviços diversos, mesmo sem o uso de EPIs. A exposição a 
poeiras não ocorre de modo habitual e sim eventual, durante os serviços de 
escavação, movimentação de agregados minerais e trânsito de máquinas e veículos. 
Mesmo com esses serviços, a dispersão de poeira na atmosfera não se mantém de 
forma contínua. 
 Agentes Biológicos: Não enquadrados. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. Os limites de 
tolerância previstos variam de acordo com o tempo de exposição ao ruído [85 dB(A) 
por 8 hs; 86 dB(A) por 7 hs; 87 dB(A) por 6 hs; 86 dB(A) por 5 hs; 90 dB(A) por 4 hs; 
91 dB(A) por 3 hs e 30 min; 92 dB(A) por 3 hs; 93 dB(A) por 2 hs e 40 min; 94 dB(A) 
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por 2 hs e 15 min; 95 dB(A) por 2 hs; 96 dB(A) por 1 h e 40 min; 98 dB(A) por 1 h e 15 
min; 100 dB(A) por 1 h; 102 dB(A) por 45 min; 104 dB(A) por 35 min; 105 dB(A) por 
30 min; 110 dB(A) por 15 min; 112 dB(A) e 115 dB(A) por 7 min]. Pela dosimetria de 
ruído realizada, verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se 
encontrava em 85,6 dB(A) na motoniveladora; 86,8 dB(A) na retroescavadeira e 91,9 
dB(A) na pá carregadeira, portanto, acima do limite de tolerância proposto pela norma 
regulamentadora NR 15 do MTE. A avaliação para radiação solar é apenas qualitativa. 
Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da NR-15 do Ministério do Trabalho. 
De acordo com Saliba, T.M (2013), do ponto de vista jurídico, o TST adotou o 
entendimento de que não há o enquadramento como insalubre na exposição a raios 
solares (orientação jurisprudencial do TST n° 173-SDI). Embora este colaborador 
labore em áreas externas sujeitas a temperaturas elevadas em virtude das condições 
climáticas na maior parte do ano, esta fonte de calor é natural (radiação solar) e não 
artificial (fornos ou fogões, por exemplo). Essa exposição a temperaturas elevadas 
deverá ocorrer mesmo em períodos de descanso e folgas e se dá principalmente em 
função da localização geográfica do município em que este colaborador reside. Esta 
exposição é inclusive considerada sem importância pelo Ministério do Previdência que 
para caracterização da aposentadoria especial, exige exposição a fonte artificial de 
calor, desconsiderando as fontes naturais. Assim, fica caracterizada a insalubridade 
por exposição ao ruído. 
 Agentes Químicos: Anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

Os limites de tolerância para poeiras respiráveis e poeiras totais são respectivamente 
3,00mg/m3 e 10,00 mg/m³ conforme, American Conference of Govermmental 
Hygienicistis (ACGIH) recomendada pelo MTE, através Lei N° 6.514 de 22/12/1977 
que rege a Portaria N° 3.214 de 08/06/1978. As exposições se dão abaixo dos limites 
de tolerância, não sendo caracterizada a insalubridade por agentes químicos. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do MTE. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) POR 
EXPOSIÇÃO AO RUÍDO ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA SEM A DEVIDA 
PROTEÇÃO. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMO 
OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS não ocorre nas 
situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMO 
OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO AO RUÍDO 
ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA SEM A DEVIDA PROTEÇÃO. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Serviços Gerais exercendo as 
atividades de Operador de Máquinas Leves e Operador de Máquinas Pesadas na 
planilha acima para esta unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. Como exemplo, temos o Auxiliar 
de Serviços Gerais Reginaldo Vicente de Lima Júnior que laborava como Operador 
de Máquinas e não como Auxiliar de Serviços Gerais, não podendo, neste caso, ser 
consultado o laudo para Auxiliar de Serviços Gerais laborando nessa função, mas, o 
Auxiliar de Serviços Gerais laborando como Operador de Máquinas. Recomendo que 
cada um dos servidores labore em sua função de origem para evitar desvio de função. 
Mas, se isso acontecer, deverá o Servidor participar de treinamentos de segurança do 
trabalho, segundo as normas regulamentadoras do MTE. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade por ruído é possível desde que 
medidas de proteção coletiva ou individual (uso de protetores auriculares) sejam 
implementadas pelo órgão público junto ao colaborador ou o uso de máquinas com 
menor exposição ao ruído. Para validade dessa afirmativa, são obrigatórios os 
treinamentos quanto ao uso obrigatório e correto de EPIs e atendimento às demais 
normas de segurança do trabalho. Garantir a distribuição gratuita e regular de EPIs 
com C.A (Certificado de Aprovação) do Ministério do Trabalho. 
 

Observação 4: recomendo a distribuição gratuita e regular dos demais EPIs indicados 
ao longo do laudo para este cargo conforme normas regulamentadoras do Ministério 
do Trabalho. Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. 
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Treinamentos e observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente 
neste momento. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.3 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos 
CARGO/FUNÇÃO: Diretor de Departamento (Mecânico) 

Levantamentos Ambientais: 09/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 
01/09/2017; 19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 29/11/2017 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Laborava como Mecânico de modo intermitente na oficina localizada na antiga Unidade 
Beneficiadora de Grãos em terreno vizinho à Secretaria Municipal de Agricultura (Rua Guia Lopes, 
n° 10, Jardim Ouro Verde) e nos trechos (áreas urbanas e rurais do município). A oficina era em 
galpão com estrutura, cobertura e fechamento em material metálico e piso em concreto. A iluminação 
era natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) entre 71,5 lux e 670,0 lux. A ventilação era natural 
com as temperaturas variáveis de acordo com as condições climáticas locais. Na data das avaliações 
esta era de 38,6°C, sendo a exposição ao calor de 27,5°C nesta oficina. Os níveis de pressão sonora 
são variáveis entre 64,7 dB(A) e 122,0 dB(A) com média de exposição de 73,2 dB(A), conforme os 
serviços realizados. Serviços com exigências de estruturas, materiais, equipamentos e 
especialidades de maior exigência e complexidade eram terceirizados pelo município. Dispunha em 
suas atividades de materiais e equipamentos manuais e mecânicos: macaco hidráulico; compressor 
de ar; tanque lava peças; lixadeira manual; solda e maçarico; chaves inglesas, fenda, phillips, etc. 
Trata-se de atividade em contato habitual com derivados de petróleo (diesel, gasolina, graxas, etc). 
A área externa ao galpão era em solo com grama, sem cobertura onde se encontravam estacionados 
alguns carros, ônibus, maquinários e implementos agrícolas pertencentes ao Município de Nioaque. 
Os trechos são locais diversos em áreas urbanas e rurais do município, em geral, a céu aberto com 
exposição solar e ao calor de 28,5°C para mais ou para menos de acordo com as condições 
climáticas locais. Os tempos de permanência nestes locais variam com o tempo de execução do 
serviço, caso o mesmo possa ser realizado no local. Se não possível a resolução do problema no 
trecho, o veículo ou máquina é guinchado até a oficina ou pátio da Secretaria de Obras ou 
terceirizados. O trânsito em áreas externas ocorre em carros, caminhonetes ou caminhões da 
Prefeitura. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cargo em comissão que era de responsabilidade do colaborador Walter Bento de Lima Júnior como 
mecânico. Pela descrição de cargos da Prefeitura, um Mecânico deverá: executar serviços de 
reparos e lubrificação em veículos, máquinas e equipamentos; controlar o almoxarifado de peças e 
ferramentas; solicitar a reposição de estoque de materiais da oficina; supervisionar os serviços de 
ofina mecânica; requisitar ferramentas e zelar pelas mesmas; desligar equipamentos ao final dos 
trabalhos; encaminhar serviços a terceiros quando não foi possível realizá-los na oficina; 
acompanhar e fiscalizar os serviços quando realizados fora da oficina e executar outras atividades 
compatíveis com a função. Essa descrição é válida apenas para o Diretor de Departamento atuando 
como Mecânico. Caso o Colaborador exerça este cargo em comissão em outra função 
(administrativa, por exemplo), consultar o laudo que mais se aproxima para a sua função. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físi-
cos 

Calor 28,5°C para mais ou para menos Solar Habitual 
Radiação solar Qualitativa Solar Habitual 

Ruído 64,7 a 122,0 dB(A) com média de 
73,2 dB(A) 

Maquinários, 
veículos, 

caminhões, etc 
Habitual 
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Quími
cos 

Hidrocarbonetos 
parafínicos, 

hidrocarbonetos 
naftênicos, 

hidrocarbonetos 
olefínicos e 

hidrocarbonetos 
aromáticos 

Avaliação qualitativa 

Lavagem de 
peças e contato 

com peças 
contaminadas 

com diesel, 
querosene e 

gasolina 

Habitual 

Fumos metálicos Avaliação qualitativa 
Processos de 
soldagem de 

peças metálicas 
Eventual 

Bioló-
gicos 

Não 
consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• As instalações físicas da oficina atendiam as condições sanitárias previstas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Havia bebedouro para água potável e gelada. 
• Havia café, lanche e almoço disponível na sede para funcionários da Secretaria de Obras. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara de solda (CA não identificado). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Recomendo a distribuição imediata e urgente de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor. Disponibilizar de forma gratuita e regular os 
EPIs: óculos de proteção contra impactos de partículas e insolação; máscara semi facial do tipo 
PFF2 com filtro contra névoas e fumos metálicos – solda; máscara de soldador com escurecimento 
automático tipo Weld Vision - solda; boné ou touca árabe; capacete de segurança; protetor auricular 
tipo plug ou concha; protetor solar; creme luvex para proteção das mãos de agentes químicos; botina 
de segurança; camisa manga comprida; Luvas de raspa ou couro ou luva de algodão pigmentada 
na palma; conjunto em raspa ou couro para solda (touca anti-chamas; luvas e mangote; avental e 
perneira. 

• Não fazer uso de diesel, gasolina e outros solventes derivados de petróleo para a lavagem 
de mãos, punhos e braços. Neste caso, fazer sempre o uso de sabão líquido e cremes de limpeza 
indicados para esse tipo de limpeza e higienização. 

• Manter os pisos limpos e livres de graxas, óleos e outras substâncias e materiais que os 
tornem escorregadios. 

• As chaves de equipamentos elétricos e motorizados deverão ser do tipo botoeira com botão 
de emergência, sendo proibidas chaves do tipo lombard, segundo o Ministério do Trabalho. 
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• Todos os equipamentos elétricos deverão estar devidamente aterrados, devendo constar 

para cada máquina ou equipamento o laudo de aterramento elétrico elaborado por profissional 
legalmente habilitado junto seu Conselho de Classe. 

• Estacionar veículos sempre na posição de ré e sinalizar e conscientizar funcionários, 
prestadores de serviços e visitantes sobre essa necessidade como segurança ao sair do 
estacionamento. 

• Em caso de funcionamento de máquinas e equipamentos não levar as mãos em eixos de 
transmissão que podem levar a acidentes de trabalho. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Emissão de Ordem de Serviço (O.S); Permissão de Trabalho (P.T) e Análise Preliminar de 
Riscos (APR) para cada atividade realizada. 

• Garrafa térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. 
Acrescentar copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 

• Avaliação mecânica dos veículos quanto ao atendimento das normas do DETRAN. 
• Máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes móveis, projeção 

de peças ou de partículas de materiais devem ser providos de proteção adequada. 
• Na operação de máquinas e equipamentos com tecnologia diferente da que o operador 

estava habituado a usar, deve ser feito novo treinamento, de modo a qualifica-lo à utilização dos 
mesmos. 

• As máquinas e os equipamentos devem ter dispositivo de acionamento e parada localizado 
de modo que: a) seja acionado ou deligado pelo operador na sua posição de trabalho; b) não se 
localize na zona perigosa da máquina ou do equipamento; c) possa ser desligado em caso de 
emergência por outra pessoa que não seja o operador; d) não possa ser acionado ou desligado 
involuntariamente pelo operador ou por qualquer outra forma acidental; e) não acarrete riscos 
adicionais. 

• Máquinas e equipamentos móveis ou fixos devem atender as normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho (em especial as NR 10 (Instalações Elétricas) e NR 12 (Máquinas e 
Equipamentos)). 

• Toda máquina deve possuir dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por 
pessoa não autorizada. 

• As máquinas, equipamentos e ferramentas devem ser submetidos à inspeção e manutenção 
de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes, dispensando-se especial atenção a freios, 
mecanismos de direção, cabos de tração e suspensão, sistema elétrico e outros dispositivos de 
segurança. 

• Todas as máquinas e equipamentos devem estar localizadas em ambiente com iluminação 
natural e/ou artificial adequada à atividade, em conformidade com a NBR 5413 da ABNT. 

• As inspeções de máquinas e equipamentos devem ser registradas em documento 
específico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a indicação 
de pessoa, técnico ou empresa habilitada que a realizou. 

• Nas operações com equipamentos pesados, devem ser observadas as seguintes medidas 
de segurança: a) antes de iniciar a movimentação ou dar partida no motor é preciso certificar-se de 
que não há ninguém trabalhando sobre, debaixo ou perto dos mesmos, b) os equipamentos que 
operam em marcha a ré, devem possuir alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio e retrovisores 
em bom estado; c) o transporte de acessórios e materiais por içamento deve ser feito o mais próximo 
possível do piso, tomando-se as devidas precauções de isolamento da área de circulação, transporte 
de materiais e de pessoas; d) as máquinas não devem ser operadas em posição que comprometa 
sua estabilidade; e) é proibido manter sustentação de equipamentos e máquinas somente pelos 
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cilindros hidráulicos quando em movimentação; f) devem ser tomadas precauções especiais quando 
da movimentação de máquinas e equipamentos próximos a redes elétricas. 

• As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego 
das defeituosas, danificadas ou improvisadas, devendo ser substituídas pelo empregador ou 
responsável. 

• As mangueiras e conexões de alimentação das ferramentas pneumáticas devem resistir às 
pressões de serviço, permanecendo firmemente presas aos tubos de saída e afastadas das vias de 
circulação. 

• É proibida a utilização de ferramentas elétricas manuais sem duplo isolamento. 
• Os protetores removíveis de máquinas, equipamentos e ferramentas diversas só podem ser 

retirados para limpeza, lubrificação, reparo e ajuste e após devem ser obrigatoriamente, 
recolocados. 

• Inspeção, limpeza, ajuste e reparo somente devem ser executados com a máquina ou o 
equipamento desligado, salvo se o movimento for indispensável à realização da inspeção ou ajuste. 

• Não carregar pesos de modo que estes possam comprometer ocasionar acidentes ou 
problemas de saúde. Fazer uso de carrinhos ou veículos de transporte. 

• Fazer pausas de modo a descansar os membros inferiores, por se tratar de uma atividade 
realizada longo tempo na posição de pé. 

• Interromper qualquer atividade em casos de fenômenos atmosféricos com riscos de raios, 
não permanecendo sob árvores. O funcionário deverá se dirigir imediatamente a alguma abrigo, se 
protegendo de chuvas e descargas atmosféricas. 

• Não permitir brincadeiras durante o expediente. 
• Veículos de transporte de pessoal com aprovação do DETRAN. 
• Proibição de caronas em maquinários e carrocerias de caminhões. 
• Vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de 

trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais 
não destinados para este fim e o uso de calçados abertos. 

• A operação de maquinários e veículos deverá ser realizada exclusivamente por operadores 
habilitados e treinados e devidamente identificados por crachá. 

• Emprego de máquinas unicamente para os fins concebidos, operados por trabalhadores 
capacitados e qualificados e utilizados dentro dos limites operacionais e restrições indicadas pelos 
fabricantes.  

• Máquinas, equipamentos e implementos utilizados com as suas transmissões de força 
protegidas. 

• Máquinas e equipamentos motorizados móveis com faróis, luzes e sinais sonoros de ré 
acoplados ao sistema de câmbio de marchas, buzina e espelho retrovisor. 

• Nas paradas temporárias ou prolongadas, os controles deverão ser colocados em posição 
neutra e devem ser acionados os freios. 

• Prover frentes de trabalho com água potável e fresca; sanitários químicos para necessidades 
fisiológicas; água e sabão líquido para lavagem e higienização das mãos. 

• Todos os itens de segurança das máquinas devem ser verificados antes e após o início dos 
trabalhos. 

• O operador jamais deverá se ausentar das máquinas e dos veículos de sua 
responsabilidade, mantendo estes desligadas. 

• Em vias públicas priorizar condições de trabalho que minimizem os riscos de atropelamento 
deste colaborador e de colegas; por meio de sinalização das vias (piscas alertas, cones, bandeiras, 
galhos e demais medidas de proteção). 



 89 
• Adquirir veículo guincho para o reboque de veículos caso as manutenções em vias públicas 

coloquem este colaborador e colegas em risco de acidentes (atropelamento, queda do veículo sobre 
o colaborador, etc). 

• Preferencialmente, garantir veículos em boas condições de uso, substituindo os veículos 
mais antigos e com problemas por veículos novos e de boa marca a fim de diminuir a quantidade de 
manutenções. 

• Priorizar sempre peças de boas marcas e preferencialmente os originais que poderão reduzir 
o número de consertos e manutenções periódicas. 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO em que recomendo a 
elaboração. 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 
• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 

à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. Recomendo a contratação de outros serviços em segurança do trabalho para melhor 
avaliação dos riscos existentes e as medidas de segurança necessárias para proteção dos 
trabalhdores. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
LABORANDO COMO MECÂNICO na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: Em relação ao calor, esta exposição ocorre em dias de 

maiores amplitudes térmicas locais, variando para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas, horário e local de prestação do serviço. Não existe fonte 
artificial de calor, de modo que amplitudes térmicas elevadas se dão em função da 
localização geográfica e não por circunstâncias de trabalho. Em relação a radiação 
solar, a exposição se dá em maior grau em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade 
e em áreas com pouca proteção solar (coberturas prediais e copas de árvores). A 
avaliação é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não 
existe regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. 
Em relação ao ruído, as amplitudes mínimas e máximas variam entre 64,7 dB(A) e 
122,0 dB(A), sendo as médias de 73,2 dB(A), portanto, abaixo dos limites de tolerância 
do anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, que se justifica pelo pequeno 
volume de trabalho existente na oficina o que reduz o tempo de exposição ao ruído e 
assim, o nível médio de exposição. Recomendo o uso de protetor auricular, pois, para 
exposições a partir de 80 dB(A), o seu uso é obrigatório, conforme norma NR 9 do 
MTE. Adicionar os demais EPIs sugeridos na planilha acima. 
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 Agentes Químicos: Quanto aos fumos metálicos, a exposição é apenas 

eventual, uma vez que a quantidade de solda realizada é muito pequena. Em 
avaliação quantitativa de fumos metálicos para soldador com demanda de soldagem 
frequente ao longo de uma jornada de trabalho e muito superior ao verificado nesta 
oficina, foi identificado exposição de 2,73 mg/m³, inferior ao limite de tolerância de 
3,00 mg/m³ da ACGIH. Quanto aos hidrocarbonetos presentes em vários compostos 
químicos presentes no cotidiano deste colaborador, como gasolina, diesel e graxas, 
existe o contato habitual com estes agentes sem a devida proteção para as mãos 
(creme luvex), necessário a proteção do colaborador e a neutralização da 
insalubridade gerada. 
 Agentes Biológicos: Não evidenciados. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. Os limites de 
tolerância previstos variam de acordo com o tempo de exposição ao ruído [85 dB(A) 
por 8 hs; 86 dB(A) por 7 hs; 87 dB(A) por 6 hs; 86 dB(A) por 5 hs; 90 dB(A) por 4 hs; 
91 dB(A) por 3 hs e 30 min; 92 dB(A) por 3 hs; 93 dB(A) por 2 hs e 40 min; 94 dB(A) 
por 2 hs e 15 min; 95 dB(A) por 2 hs; 96 dB(A) por 1 h e 40 min; 98 dB(A) por 1 h e 15 
min; 100 dB(A) por 1 h; 102 dB(A) por 45 min; 104 dB(A) por 35 min; 105 dB(A) por 
30 min; 110 dB(A) por 15 min; 112 dB(A) e 115 dB(A) por 7 min]. Pela dosimetria de 
ruído realizada, verificou-se que o nível médio de exposição sonora abaixo do limite 
de tolerância proposto pela norma regulamentadora NR 15 do MTE. A avaliação para 
radiação solar é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 
da NR-15 do Ministério do Trabalho. De acordo com Saliba, T.M (2013), do ponto de 
vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o enquadramento como 
insalubre na exposição a raios solares (orientação jurisprudencial do TST n° 173-SDI). 
Embora este colaborador labore em áreas externas sujeitas a temperaturas elevadas 
em virtude das condições climáticas na maior parte do ano, esta fonte de calor é 
natural (radiação solar) e não artificial (fornos ou fogões, por exemplo). A exposição a 
temperaturas elevadas deverá ocorrer mesmo em períodos de descanso e folgas e se 
dá principalmente em função da localização geográfica do município em que este 
colaborador reside. Esta exposição é inclusive considerada sem importância pelo 
Ministério do Previdência que para caracterização da aposentadoria especial, exige 
exposição a fonte artificial de calor, desconsiderando as fontes naturais. Assim, não 
fica caracterizada a insalubridade por por nenhum dos agentes físicos. 
 Agentes Químicos: Anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

De acordo com os anexos 11 e 13 da norma regulamentadora NR 15 do MTPS a 
insalubridade por agentes químicos existentes em produtos químicos poderá ser 
caracterizada em graus mínimo, médio ou máximo. Fumos metálicos não possuem 
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previsão nos anexos da NR 15, mas, os limites de tolerância estão definidos em 
3,00mg/m3, conforme, American Conference of Govermmental Hygienicistis (ACGIH) 
recomendada pelo MTE, através Lei N° 6.514 de 22/12/1977 que rege a Portaria N° 
3.214 de 08/06/1978. Em relação aos fumos metálicos, essa exposição se deu sempre 
abaixo do limite de tolerância proposto. De acordo com o anexo n° 13 da NR-15, o 
emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em 
limpeza de peças gera insalubridade em grau médio. Fica então caracterizada a 
insalubridade em grau médio (20%) em virtude dos hidrocarbonetos aromáticos. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) POR 
HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS SEM A DEVIDA PROTEÇÃO DAS MÃOS 
COM CREME LUVEX OU LUVAS DE PROTEÇÃO EM LÁTEX OU NITRÍLICAS. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
LABORANDO COMO MECÂNICO na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
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 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
LABORANDO COMO MECÂNICO na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS expõe o colaborador aos agentes de acordo 
com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL POR HIDROCARBONETOS 
AROMÁTICOS SEM A DEVIDA PROTEÇÃO DAS MÃOS COM CREME LUVEX 
OU LUVAS DE PROTEÇÃO EM LÁTEX OU NITRÍLICAS. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Diretor de Departamento laborando como 
Mecânico na planilha acima para esta unidade administrativa. 
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Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade por hidrocarbonetos é possível 
desde que medidas de proteção individual (uso de creme luvex e luvas látex ou 
nitrílica) sejam implementadas pelo órgão público junto ao colaborador. Para validade 
dessa afirmativa, são obrigatórios os treinamentos quanto ao uso obrigatório e correto 
de EPIs e atendimento às demais normas de segurança do trabalho. Garantir a 
distribuição gratuita e regular de EPIs com C.A (Certificado de Aprovação) do 
Ministério do Trabalho. 
 

Observação 4: recomendo a distribuição gratuita e regular dos demais EPIs indicados 
ao longo do laudo para este cargo conforme normas regulamentadoras do Ministério 
do Trabalho. Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. 
Treinamentos e observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente 
neste momento. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.4 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos 
CARGO/FUNÇÃO: Eletricista 

Levantamentos Ambientais: 09/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 01/09/2017; 
19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 29/11/2017 
 

Observação: este laudo poderá também ser utilizado para o Oficial de Manutenção que labore 
como Eletricista. Para os oficiais de manutenção que não laborem como eletricista, este laudo não 
é válido. Na data dos levantamentos ambientais, o Oficial de Manutenção que laborava como 
Eletricista era o Servidor Valdenir de Almeida Mecia que inclusive já recebia a periculosidade de 30% 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Os trabalhos são realizados em diversas repartições públicas de responsabilidade da Prefeitura 
Municipal. Os serviços executados por este profissional poderão acontecer em áreas externas e 
internas de edificações. Poderá ser necessária a realização de trabalho em altura. Alguns ambientes 
de trabalho poderão apresentar temperatura controlada por equipamentos de climatização (ar 
condicionado, climatizadores ou ventiladores), enquanto outros estariam sujeitos à temperatura do 
município; Os índices de iluminamento também são bastante variáveis. Quanto aos níveis de 
pressão sonora, estes também poderão ser muito variáveis, mas, em geral, abaixo dos limites de 
tolerância previstos na norma regulamentadora NR-15 do Ministério do Trabalho. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Fazer instalações, reparos e manutenções de sistemas elétricos de baixa potência em edifícios 
públicos, que estão sob responsabilidade da Prefeitura Municipal. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físi-
cos 

Calor 28,5°C para mais ou para 
menos Solar Habitual 

Radiação solar Qualitativa Solar Habitual 
Quími

cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos 

Vírus, fungos e 
bactérias Avaliação Qualitativa 

Unidades de 
saúde (hospitais 

e postos de 
saúde, por ex) 

Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• A sede da pasta administrativa atendia as condições sanitárias previstas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Havia bebedouro para água potável e gelada na Secretaria. 
• Havia café, lanche e almoço disponível na Secretaria. 
• O contato com pacientes de unidades de saúde, se ocorrer, é classificado como eventual 

apenas pois, não é sua atribuição o trabalho com pacientes. Em caso de pacientes em isolamento 
por doenças infectocontagiosas, a sua entrada no setor não ocorre. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas em todos os prédios públicos. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Todo funcionário que tem contato com eletricidade deverá fazer o curso de NR -10 (Segurança 
em Instalações e Serviços em Eletricidade) e constar em seu exame médico apto ao trabalho. 

• Todo funcionário que trabalha acima de 2,00 metros do piso em condições de risco deverá 
fazer o curso de NR -35 (Trabalho em altura) e constar no PCMSO apto ao trabalho. 

• Pisos molhados e escorregadios devem estar identificados com cavaletes de sinalização 
pela equipe de limpeza quando estes estiverem em processo de limpeza e lavagem. 

• Por prestar serviço na saúde, vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma 
regulamentadora NR-32 do MTE. 

• Pias com torneiras com temporizadores ou cotoveleiras e água corrente, sabão líquido e 
papel toalha para higienização e secagem das mãos em unidades de saúde. 

• Uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer no mínimo 
antes e depois do uso dessas. 

• Elaborar ordens de serviço (OS), permissão de trabalho (PT) e APR (Análise Preliminar de 
Riscos) de modo que este colaborador esteja consciente sobre os riscos existentes em seu trabalho 
e sobre a obrigatoriedade de obediência as normas de segurança do trabalho. 

• Em qualquer intervenção de instalações elétricas deverão ser adotadas medidas preventivas 
de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de 
forma a garantir a segurança e saúde no trabalho. 

• Recomendo a distribuição imediata e urgente de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor. Disponibilizar de forma gratuita e regular os 
EPIs: óculos de proteção contra impactos de partículas e insolação; boné ou touca árabe; capacete 
de segurança com alça (proteção da cabeça contra circuitos elétricos energizados); cinto de 
segurança com duplo talabarte; protetor auricular em caso de ambientes ruidosos; protetor solar; 
botina de segurança com solado isolante (não poderá haver componentes metálicos); camisa manga 
comprida; luvas isolantes para eletricista (não devem ser utilizadas isoladamente, isto é, sem luvas 
de cobertura); luvas de cobertura em vaqueta (utilizadas para proteção das luvas isolantes); em caso 
de trabalhos junto a possibilidades de liberação de vapor ou água quente, fazer uso de luvas de 
couro com mangote de couro para proteção de braço e tronco; outros EPIs conforme o ambiente de 
risco. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Garrafa térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. 
Acrescentar copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 

• Priorizar os serviços externos nos horários com menor amplitude térmica. 
• Vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de 

trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais 
não destinados para este fim e o uso de calçados abertos. 
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• Comunicar concessionárias de energia em caso de risco a segurança do trabalhador e 

interromper as atividades de imediato nessas situações. 
• Recomendo a elaboração de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional) e o monitoramento da saúde do colaborador. 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 
• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 

à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. Recomendo a contratação de outros serviços em segurança do trabalho para melhor 
avaliação dos riscos existentes e as medidas de segurança necessárias para proteção dos 
trabalhdores. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ELETRICISTA na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Em relação ao calor, esta exposição ocorre em dias de 

maiores amplitudes térmicas locais, variando para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas, horário e local de prestação do serviço. Alguns dos serviços 
são realizados em locais climatizados com melhor conforto térmico. Em relação a 
radiação solar, a exposição se dá em maior grau em dias de pouca ou nenhuma 
nebulosidade e em áreas com pouca proteção solar (coberturas prediais e copas de 
árvores). A maioria dos serviços se dá em áreas protegidas de exposição solar. A 
avaliação é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não 
existe regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. 
Recomendo a priorização dos serviços externos nos horários com menor exposição 
ao calor e radiação solar. Recomendo a distribuição imediata e gratuita dos EPIs 
recomendados na planilha acima, visando proteção do colaborador quanto aos 
agentes ambientais e de acidentes acima identificados. 
 Agentes Químicos: Não enquadrados. 
 Agentes Biológicos: De modo eventual, em unidades de saúde, poderá haver 

contato com agentes biológicos. Porém, suas atividades não se enquadram entre 
aquelas previstas para caracterização da insalubridade em graus médio e máximo da 
norma regulamentadora NR 15 do MTE. Antes de qualquer trabalho em unidades de 
saúde e de outras áreas, o Servidor deverá ser dirigir ao responsável pelo setor como 
parte da APR (Análise Preliminar de Riscos) para tomar conhecimento dos riscos 
existentes e aplicação das medidas necessárias de segurança. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. A avaliação para radiação não ionizante é apenas qualitativa. Não existe 
limite de tolerância conforme Anexo 7 da NR-15 do Ministério do Trabalho. De acordo 
com Saliba, T.M (2013), do ponto de vista jurídico, o TST adotou o entendimento de 
que não há o enquadramento como insalubre na exposição a raios solares (orientação 
jurisprudencial do TST n° 173-SDI). Quanto ao anexo 3 (calor), embora este 
colaborador labore em áreas externas sujeitas a temperaturas elevadas em virtude 
das condições climáticas na maior parte do ano, esta fonte de calor é natural (radiação 
solar) e não artificial (fornos ou fogões, por exemplo). Em áreas climatizadas, a 
exposição ao calor é inexistente. Esta exposição é inclusive considerada sem 
importância pelo Ministério do Previdência que para caracterização da aposentadoria 
especial, exige exposição a fonte artificial de calor, desconsiderando as fontes 
naturais. Assim, não fica caracterizada a insalubridade por nenhum dos agentes 
físicos. 
 Agentes Químicos: sem previsão nos anexos 11, 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: sem previsão no anexo 14 da NR 15. A insalubridade por 

agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em grau médio ou máximo. No caso 
da insalubridade em grau máximo, esta é caracterizada para os trabalhos ou 
operações em contato permanente com: 1) pacientes em isolamento por doenças 
infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados 
[Comentário: essa situação não ocrre. E ainda assim, se ocorresse, seria eventual e 
não permanente]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e 
dejeções de animais portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, 
brucelose, tuberculose). [Comentário: essa situação não ocrre. E ainda assim, se 
ocorresse, seria eventual e não permanente]; 3) esgotos (galerias e tanques) 
[Comentário: não é atribuição desse funcionário o trabalho com esgoto]; e 4) lixo 
urbano (coleta e industrialização) [Comentário: não é atribuição desse funcionário o 
trabalho com lixo urbano]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: essa situação não ocrre. E ainda assim, se 
ocorresse, seria eventual e não permanente]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: essa situação não ocrre. E ainda assim, se ocorresse, seria eventual e 
não permanente]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de 



 98 
soro, vacinas e outros produtos [Comentário: essa situação não ocrre. E ainda assim, 
se ocorresse, seria eventual e não permanente]. 4) laboratórios de análise clínica e 
histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-
se somente ao pessoal técnico. Essa situação não ocrre. E ainda assim, se 
ocorresse, seria eventual e não permanente];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia 
e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: essa 
situação não ocrre. E ainda assim, se ocorresse, seria eventual e não permanente]; 
6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: essa situação não ocrre. E ainda 
assim, se ocorresse, seria eventual e não permanente. Não labora com exumação de 
corpos]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: essa situação não ocrre. E ainda 
assim, se ocorresse, seria eventual e não permanente]; 8) resíduos de animais 
deteriorados [Comentário: essa situação não ocrre. E ainda assim, se ocorresse, 
seria eventual e não permanente]; 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ELETRICISTA na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS não ocorre nas 
situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 
 

 Porém, as atividades deste servidor são desenvolvidas em instalações elétricas 
ou em suas proximidades, conforme previsto no item 10.1.2 da norma 
regulamentadora NR-10 do MTE, sem haver a adoção das medidas de proteção 
coletiva previstas no item 10.2 desta norma regulamentadora. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
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 Atividades no setor de energia elétrica: Lei n.º 12.740 de 08/12/2012; Decreto 

n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 01/05/1943 e Portaria 
MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
 

A norma regulamentadora NR-16 estabeleceu que tem direito ao adicional de 
periculosidade os trabalhadores: 
a) Que executam atividades ou operações em instalações ou equipamentos 
elétricos energizados em alta tensão (Comentário: o calaborador não se enquadra 
neste caso); 
b) Que realizam atividades ou operações com trabalho em proximidade, conforme 
estabelece a NR-10. A NR-10 aplica-se às fases de geração, transmissão, distribuição 
e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, 
manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas 
proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos 
competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis 
(Comentário: as atividades desenvolvidas pelo Colaborador estão enquadradas na 
fase de consumo e envolvem atividades de manutenção destas instalações elétricas 
e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades. Logo, as atividades deste 
colaborador estão inclusas na norma regulamentadora NR-16); 
c) Que realizam atividades ou operações em instalações ou equipamentos 
elétricos energizados em baixa tensão no sistema elétrico de consumo – SEC, no caso 
de descumprimento do item 10.2.8 e seus subitens da NR-10 – Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade. O item 10.2.8 desta NR-10 trata das Medidas 
de Proteção Coletiva e faz as seguintes exigências conforme os subitens a saber: 
10.2.8.1 [em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser 
previstas e adotadas prioritariamente, medidas de proteção coletiva aplicáveis, 
mediante procedimentos, às atividades a serem desenvolvidas de forma a garantir a 
segurança e a saúde dos trabalhadores (Comentário: esta exigência não é 
cumprida)]; 10.2.8.2 [as medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente 
a desenergização elétrica conforme estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o 
emprego de tensão de segurança. (Comentário: em muitos casos estes 
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procedimentos não são executados)]; 10.2.8.2.1 [na impossibilidade de 
implementação do estabelecido no item 10.2.8.2, devem ser utilizadas outras medidas 
de proteção coletiva, tais como, isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, 
sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do 
religamento automático. (Comentário: em muitos casos estes procedimentos não são 
executados)]; 10.2.8.3 [o aterramento das instalações elétricas deve ser executado, 
conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência 
desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes (Comentário: em muitos 
casos estes procedimentos não são executados, até porque muitas das instalações 
físicas são mais antigas e não foram verificadas a priori as suas instalações elétricas. 
Normalmente, só é verificado quando ocorrem problemas e são necessários a troca 
de toda a instalação elétrica, o que poderá ser inviável por motivos diversos)]; 
d) das empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do 
sistema elétrico de potência – SEP, bem como suas contratadas, em conformidade 
com as atividades e respectivas áreas descritas no quadro I deste anexo 
(Comentário: este profissional não se enquadra neste caso, devido ao fato do 
município não ser uma empresa que opera em instalações ou equipamentos 
integrantes do sistema elétrico de potência, como a Energisa, por exemplo, muito 
embora, a Prefeitura através de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos faça serviços de manutenção e instalação elétrica, através do Eletricista nos 
prédios públicos sob sua responsabilidade); 
 

A NR-16 também prevê as situações em que não são devidas o adicional de 
insalubridade: 
a) Atividades ou operações no sistema elétrico de consumo em instalações ou 
equipamentos elétricos desenergizados e liberados para o trabalho, sem 
possibilidades de energização acidental, conforme estabelece a NR-10 (Comentário: 
razão mais do que suficiente para a caracterização da periculosidade para este 
Servidor. Existe grande chance de energização acidental, durante a realização dos 
trabalhos prestados por este profissional); 
b) Nas atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos 
alimentados por extra baixa tensão (Comentário: situação que pode ocorrer em 
algum prédio de responsabilidade do poder público municipal); 
c) Nas atividades ou operações elementares realizadas em baixa tensão, tais 
como o uso de equipamentos elétricos energizados e os procedimentos de ligar e 
desligar circuitos elétricos, desde que os materiais e equipamentos elétricos estejam 
em conformidade com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos 
competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis 
(Comentário: esta condição nem sempre poderá ser garantida, visto que algumas 
instalações já são bem antigas e não atendem a estas exigências requeridas). 
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Por fim, o anexo 4 da NR-16 estabeleceu que o trabalho intermitente é 

equiparado à exposição permanente para fins de pagamento integral do adicional de 
periculosidade nos meses em que houver exposição excluída a exposição eventual, 
assim considerado o caso fortuito ou que não faça parte da rotina. (Comentário: a 
atribuição específica deste colaborador é de Eletricista e segundo o mesmo, são 
realizadas atividades em instalações elétricas de prédios diversos, ficando 
caracterizada a periculosidade) 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO PERICULOSA (30%) POR SERVIÇOS EM 
ELETRICIDADE. 

 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ELETRICISTA na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Eletricista exercendo as atividades 
descritas na planilha acima para esta unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
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ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. Este laudo poderá também ser 
utilizado apenas para o Oficial de Manutenção que labore como Eletricista. Para cada 
cargo/função, foi elaborado um laudo específico. Portanto, para caracterização ou não 
dos adicionais em discussão, consultar esses laudos. 
 

Observação 3: recomendo a distribuição imediata e gratuita e regular dos EPIs 
indicados ao longo do laudo para este cargo em atendimento às normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Todos os EPIs deverão ter o C.A do 
Ministério do Trabalho. Treinamentos e observação às demais normas 
regulamentadoras se fazem urgente neste momento. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.5 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos 
CARGO/FUNÇÃO: Gari 

Levantamentos Ambientais: 09/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 01/09/2017; 
19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 29/11/2017 
 

Observação: este laudo é válido apenas para o Gari que labora no caminhão coletor de lixo em 
contato permanente com lixo urbano. Não é válido para os Garis em outras funções na Secretaria 
Municpal de Obras e Serviços Urbanos e nem para Garis cedidos para outras pastas da Prefeitura, 
seja por ordem médica, seja por ocupação de cargos em comissão. Para os casos não enquadrados 
nesta planilha, consultar os laudos específicos. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Vias e logradouros públicos a céu aberto de Nioaque MS sujeito a oscilações climáticas diversas 
(sol, chuva, calor e frio) junto a porta traseira de prensa do caminhão coletor de lixo Mercedez Benz. 
O Colaborador percorre correndo ou andando acelerado toda a rota do caminhão pegando sacos, 
caixa, tambores e outros recipientes de formas, volumes e pesos diferentes contendo lixo e lançando 
este material no compartimento traseiro da prensa. Quando não há lixo pelo caminho, este 
colaborador segue de pé pendurado na plataforma traseira do caminhão e vai até o lixão do município 
onde todo o material é descarregado por meio a prensa hidráulica do coletor do veículo. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Varrer ruas e calçadas na cidade; executar serviços de recolhimento de lixo urbano; acompanhar a 
coleta de lixo feita por caminhões; auxiliar na carga e descarga de caminhões de lixo; manter os 
equipamentos e materiais utilizados para o serviço em ordem e executar outras atividades inerentes 
ao cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físi-
cos 

Calor 28,5°C para mais ou para 
menos Solar Habitual 

Radiação solar Qualitativa Solar Habitual 

Ruído 64,7 a 105,7 dB(A) com média 
de 70,8 dB(A) 

Prensa e motor 
do caminhão; 
maquinários e 
trânsito local 

Permanente 

Quími
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos 

Vírus, fungos e 
bactérias Avaliação Qualitativa 

Resíduo sólido 
urbano Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• A sede da pasta administrativa atendia as condições sanitárias previstas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Havia bebedouro para água potável e gelada na Secretaria. 
• Havia café, lanche e almoço disponível na Secretaria. 
• Velocidade de trânsito do caminhão ocorria de acordo com limitação física de seus garis. 
• Sinalização de segurança de compartimentos móveis da prensa do coletor de lixo. 
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Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Botinas (CA não identificado). 
• Luvas de raspa ou couro (CA não identificado). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas em todos os prédios públicos. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Caminhão coletor de lixo em conformidade com a legislação de trânsito e normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

• Equipe de garis com todas as vacinações em dia. 
• Uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer no mínimo 

antes e depois do uso dessas. 
• Elaborar ordens de serviço (OS), permissão de trabalho (PT) e APR (Análise Preliminar de 

Riscos) para conscientização dos riscos existentes e normas de segurança do trabalho. 
• Conscientização da população sobre a coleta seletiva, separação de lixo perigoso (perfuro 

cortantes, principalmente) e o acondicionamento de lixo em recipientes resistentes à ruptura, visando 
também a segurança do trabalhador responsável pela coleta de lixo 

• Fiscalização contínua de geradores de resíduos de serviço de saúde e outros resíduos 
perigosos para evitar o descarte desses resíduos perigosos ao lixo comum. 

• Pausas programadas para descanso e hidratação da equipe de garis. 
• Entrada e permanência da equipe de garis no aterro sanitário só em casos extremos. 
• Disponibilizar local para banho e troca de roupa ao final do expediente. 
• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular dos EPIs aprovados pelo MTE com 

C.A (Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses 
equipamentos de segurança: óculos de proteção contra impactos de partículas e insolação; boné ou 
touca árabe; protetor auricular; luvas de proteção contra agentes mecânicos (cortantes e perfurantes) 
e biológicos; botina de segurança com solado antiderrapante; camisa manga comprida; capa de 
chuva; 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Garrafa térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. 
Acrescentar copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 

• Priorizar os serviços externos nos horários com menor amplitude térmica. 
• Vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de 

trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais 
não destinados para este fim e o uso de calçados abertos. 

• Recomendo a elaboração de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional) e o monitoramento da saúde do colaborador. 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 
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• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 
• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 

à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. Recomendo a contratação de outros serviços em segurança do trabalho para melhor 
avaliação dos riscos existentes e as medidas de segurança necessárias para proteção dos 
trabalhdores. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de GARI DO CAMINHÃO DE LIXO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Em relação ao calor, esta exposição ocorre em dias de 

maiores amplitudes térmicas locais, variando para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas, horário e local de prestação do serviço. Em relação a 
radiação solar, a exposição se dá em maior grau em dias de pouca ou nenhuma 
nebulosidade e em áreas com pouca proteção solar (coberturas prediais e copas de 
árvores). A avaliação é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância para este 
agente e não existe regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para 
este agente. Conforme avaliação quantitativa, existe exposição média ao ruído de 
70,8 dB(A), com amplitude máxima de até 105,7 dB(A) sem proteção auricular. 
Recomendo a priorização dos serviços externos nos horários com menor exposição 
ao calor e radiação solar. Recomendo a distribuição imediata e gratuita dos EPIs 
sugeridos na planilha acima, visando proteção do colaborador quanto aos agentes 
ambientais e de acidentes acima identificados. 
 Agentes Químicos: Não enquadrados. 
 Agentes Biológicos: Contato permanente com lixo urbano em toda a jornada 

diária de trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. A dosimetria de ruído realizada determinou exposição média ao ruído 
abaixo dos limites de tolerância do anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do 
Ministério do Trabalho sem protetor auricular. Porém, ainda assim, sem 
caracterização da insalubridade para o ruído. A avaliação para radiação não ionizante 
é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância a radiação solar conforme Anexo 
7 da NR-15 do Ministério do Trabalho. De acordo com Saliba, T.M (2013), do ponto 
de vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o enquadramento como 
insalubre na exposição a raios solares (orientação jurisprudencial do TST n° 173-SDI). 
Quanto ao anexo 3 (calor), embora este colaborador labore em áreas externas sujeitas 
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a temperaturas elevadas em virtude das condições climáticas na maior parte do ano, 
esta fonte de calor é natural (radiação solar) e não artificial (fornos ou fogões, por 
exemplo). Esta exposição é inclusive considerada sem importância pelo Ministério do 
Previdência que para caracterização da aposentadoria especial, exige exposição a 
fonte artificial de calor, desconsiderando as fontes naturais. Assim, não fica 
caracterizada a insalubridade por nenhum dos agentes físicos. 
 Agentes Químicos: sem previsão nos anexos 11, 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de 
animais portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, 
tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 3) esgotos 
(galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo 
urbano (coleta e industrialização) [Comentário: existe o contato permanente com lixo 
urbano em toda a jornada de trabalho, estando o trabalho desse colaborador 
enquadrado nessa situação. Logo, insalubridade em grau máximo (40%) em função 
de trabalho em contato permanente com lixo urbano]. A insalubridade em grau médio 
é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 3) contato em laboratórios, 
com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. 4) laboratórios de análise clínica e 
histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-
se somente ao pessoal técnico. trabalho não enquadrado nessa situação];  5) 
gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÁXIMO (40%) 
POR CONTATO PERMANENTE COM LIXO URBANO CONFORME ANEXO 14 DA 
NR 15. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de GARI DO CAMINHÃO DE LIXO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS não 
ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de GARI DO CAMINHÃO DE LIXO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM LIXO URBANO. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido somente para o Gari em contato permanente com 
lixo urbano conforme descrito na planilha acima. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. É o caso, por exemplo, da Gari 
Rosa D’Hora Silva que labora como cozinheira na sede da Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos e não como Gari. Para o pagamento do adicional de insalubridade 
a esta colaboradora, consultar o laudo elaborado para a mesma. O mesmo deverá 
ocorrer para outros servidores do município, concursados como Gari, mas, que estão 
cedidos em outras repartições públicas, por motivos específicos (médicos, cargos em 
comissão, etc) não laborando em contato eventual ou permanente com lixo urbano 
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(funções administrativas, cozinheiras, merendeiras, zeladoras, auxiliares de limpeza, 
cozinha e merendeira, etc). 
 

Observação 3: A neutralização da insalubridade em grau máximo (40%) por contato 
permanente com lixo urbano não é possível, independente das medidas de proteção 
coletiva e individual adotadas. 
 

Observação 4: recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de todos os EPIs 
indicados ao longo do laudo para este cargo conforme normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho. Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. 
Treinamentos e observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente 
neste momento. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.6 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos 
CARGO/FUNÇÃO: Gari (Cozinha e Serviços de Limpeza) 

Levantamentos Ambientais: 09/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 01/09/2017; 
19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 29/11/2017 
 

Observação: este laudo é válido apenas para a Gari que vinha laborando na cozinha da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos e não no caminhão coletor de lixo. Na data dos 
levantamentos ambientais, a função de Cozinheira na pasta era ocupada pela Gari Rosa D Hora 
Silva. Não é válido para os Garis laborando no Caminhão de Lixo ou em outras funções na Secretaria 
Municpal de Obras e Serviços Urbanos e nem para Garis cedidos para outras pastas da Prefeitura. 
Para os casos não enquadrados nesta planilha, consultar os laudos específicos. Este laudo pode 
servir para qualquer outro servidor laborando em dedicação exclusiva na cozinha da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Cozinha da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos na Rua Benjamin Constant em 
alvenaria azulejada até uma altura aproximada de 1,70 metros; forro de madeira e piso de cerâmica. 
A luz é natural e artificial (lâmpada fluorescente) com iluminância variável entre 385,0 lux e 1222,0 
lux. A ventilação é natural havendo exposição a fonte artificial de calor (dois fogões industriais de 
duas bocas) com IBUTG de 28,8°C. A Cozinha dispõe de pias e bancadas em aço inox para os 
serviços de manipulação e higienização de alimentos e utensílios de cozinha. A atividade é realizada 
a maior parte do tempo na posição de pé durante o preparo das refeições, manutenção e 
higienização da cozinha. As construções existentes na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos são 
em alvenaria, piso de cerâmica, cobertura Eternit com ou sem forro de madeira ou PVC com salas 
para áreas administrativas, cozinha, banheiros, almoxarifado e varandas. A luz é natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) e a ventilação é natural e artificial (ar condicionado nas salas 
administrativas). 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Preparar cafés, chás, lanches e almoço para funcionários da Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos. Providencia marmitas para funcionários laborando em áreas rurais e de assentamentos. 
Mantém a cozinha limpa e organizada. Faz a limpeza e higienização das áreas administrativas, 
banheiros e varandas das estruturas construtivas da Secretaria. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA TEMPO DE EXPOSIÇÃO 

Físi-
cos Calor 28,8°C Fogões e solar Permanente 

Quími
cos 

Etanol (concentração de 
46,2% ou outra) no produto 
variável de acordo com a 

marca e fabricante 
utilizados 

*(1)Avaliação 
Qualitativa Álcool 

De modo Eventual e 
intermitente, estando 
abaixo do limite de 

tolerância de 1480 mg/m³ 
da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil 
amônio (concentração de 0 
a 5%) no produto variável 
de acordo com a marca e 

fabricante utilizados 

*(1)Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual e 
intermitente, com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 
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Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 10%) 

no produto variável de 
acordo com a marca e 

fabricante utilizados 

*(1)Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual e 
intermitente, com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Combizel LH 
(concentração de 0 a 1%) 

no produto variável de 
acordo com a marca e 

fabricante utilizados 

*(1)Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual e 
intermitente, com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 

2,5% no produto variável 
de acordo com a marca e 

fabricante utilizados 

*(1)Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

De modo Eventual e 
intermitente, estando 
abaixo do limite de 

tolerância de 2,3 mg/m³ 
da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

*(1)Avaliação 
Qualitativa 

Sabões e 
detergentes 

Eventual e intermitente e 
abaixo do limite de 

tolerância de 3,0 mg/m³ 
da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 50% *(1)Avaliação 
Qualitativa 

Sabões e 
detergentes 

Eventual e intermitente e 
abaixo do limite de 

tolerância de 2,0 mg/m³ 
da NR 15. 

Bioló-
gicos 

Bactérias e outros 
microrganismos 

*(2)Avaliação 
Qualitativa 

Lixo e limpeza 
de banheiros 

De modo eventual. Não 
tem enquadramento no 

anexo 14 da NR 15. 
*(1) a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme inspeção realizada nos postos de 
trabalho. 
 

*(2) os microrganismos identificados não são enquadrados como os agentes biológicos previstos no 
anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do MTE. Há de se destacar que este colaborador não 
exerce as mesmas atividades do Gari do Caminhão em contato permanente com lixo urbano. As 
atividades de coleta de lixo de banheiros e demais recintos da secretaria não se equiparam a nada 
ao lixo urbano. A limpeza e higienização de banheiros também não se enquadram entre aquelas 
previstas no anexo 14 da NR 15. Resumindo, as atividades desenvolvidas por esta colaboradora ou 
qualquer outra que venha ocupar o mesmo cargo, não são exercidas em contato permanente com 
lixo urbano (no caso de garis que trabalham no caminhão coletor de lixo) e nem com esgoto (no caso 
de trabalhadores de concessionárias de água e esgoto). 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• A sede da pasta administrativa atendia as condições sanitárias previstas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Havia bebedouro para água potável e gelada na Secretaria. 
• Havia café, lanche e almoço disponível na Secretaria. 
• Parte das atividades podia ser realizada na posição sentada. 
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Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Pausas e parte das atividades na posição sentada. 
• Instalação de climatizadores para melhoria no conforto térmico (essa medida terá que ser 

verificada com Engenheiro Civil ou Arquiteto para escolha da melhor opção técnica que garanta, 
exposição ao calor abaixo do limite de tolerância de 26,7°C de IBUTG). 

• Identificação das mangueiras de gás quanto a sua validade. 
• Identificação das panelas de pressão quanto a sua segurança contra riscos de explosões e 

substituição imediata em caso de riscos. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Distribuição imediata gratuita e regular de EPIs (touca de cabelo, óculos de proteção na 
fritura, luvas de borracha, nitrílica e equivalente no uso de sabões e água; luvas anti corte (luva de 
açougueiro), luvas térmicas (para materiais quentes), luvas mangote (proteção contra frituras), 
calçado fechado impermeável e antiderrapante) devendo esses EPIs serem de uso obrigatório. A 
distribuição desses EPIs deve vir acompanhado de treinamento quanto ao seu uso correto e 
obrigatório. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador de acordo com este 
programa; 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de GARI LABORANDO NA COZINHA E 
SERVIÇOS DE LIMPEZA na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: Em relação ao calor, havia exposição a fonte artificial de 

calor (fogões) com IBUTG de 28,8°C na cozinha da Secretaria, logo, acima do limite 
de tolerância de 26,7°C considerando-se atividade moderada conforme anexo 3 da 
norma regulamentadora NR 15 do Ministério do Trabalho. 
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 Agentes Químicos: As concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Embora não insalubre e 
prejudicial a saúde do colaborador, recomendo a distribuição imediata, regular e 
gratuita de luvas e outros EPIs sugeridos na planilha acima. 
 Agentes Biológicos: Contato permanente com lixo urbano em toda a jornada 

diária de trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Atividade enquadrada apenas no anexo 3 (calor) da NR 15, cujo limite de 
tolerância ao calor para atividade considerada moderada é de 26,7°C. A exposição a 
fonte artificial de calor medida no local de trabalho foi de 28,8°C, logo, acima do limite 
de tolerância de 26,7°C, o que caracteriza a insalubridade em grau médio (20%). A 
atividade não fica enquadrada nos demais anexos. 
 Agentes Químicos: anexos 11, 12 e 13 da NR 15. O contato ocorre abaixo 

dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 da NR 15 do Ministério do Trabalho 
e norma ACGIH identificados na planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da 
norma NR 15 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de 
animais portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, 
tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 3) esgotos 
(galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. Essa 
situação se observa apenas para empresas concessionárias de água e esgoto]; e 4) 
lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação uma vez que a Gari Rosa D Hora Silva não se encontrava laborando em 
contato com lixo urbano, como ocorre com os garis do caminhão de lixo e sim em 
serviços de cozinha e limpeza. O contato com lixo de banheiros e demais recintos 
internos da Secretaria é eventual e estes não se enquadram como lixo urbano, não 
ficando caracterizada a insalubridade neste caso]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
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enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos 
destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal 
que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, 
vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 4) 
laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico. trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) POR 
EXPOSIÇÃO A FONTE ARTIFICIAL DE CALOR ACIMA DO LIMITE DE 
TOLERÂNCIA DO ANEXO 3 DA NORMA REGULAMENTADORA NR 15. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de GARI LABORANDO NA COZINHA E 
SERVIÇOS DE LIMPEZA na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de GARI LABORANDO NA COZINHA E 
SERVIÇOS DE LIMPEZA na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS expõe o colaborador aos agentes de acordo com 
o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE EXPOSIÇÃO 
A FONTE ARTIFICIAL DE CALOR ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA 
PREVISTOS NO ANEXO 3 DA NORMA REGULAMENTADORA NR 15 DO MTE. 
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OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido somente para o Gari com serviços de cozinha e 
limpeza na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos conforme descrito na planilha 
acima. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. Essa situação ocorre com 
alguns garis cedidos para outras pastas, por motivos específicos (readaptação, cargos 
em comissão, etc) não laborando em contato eventual ou permanente com lixo urbano 
(funções administrativas, cozinheiras, merendeiras, zeladoras, auxiliares de limpeza, 
cozinha e merendeira, etc). 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade por calor é possível desde que 
medidas de proteção coletiva sejam implementadas (instalação de climatizadores) 
para minimização do calor abaixo do limite de tolerância de 26,7°C. 
 

Observação 4: recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de todos os EPIs 
indicados ao longo do laudo para este cargo conforme normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho. Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. 
Treinamentos e observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente 
neste momento. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.7 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos 
CARGO/FUNÇÃO: Mecânico 

Levantamentos Ambientais: 09/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 01/09/2017; 
19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 29/11/2017. 
 

Observação: este laudo poderá também ser utilizado para o Oficial de Manutenção que labore na 
manutenção mecânica.como por exemplo, os servidores Job Ribeiro e Jair Ribeiro Junior. Para os 
oficiais de manutenção que não laborem como mecânico ou auxiliar deste, este laudo não é válido. 
Consultar os laudos específicos elaborados para cada caso. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Laborava de modo intermitente na oficina localizada na antiga Unidade Beneficiadora de Grãos em 
terreno vizinho à Secretaria Municipal de Agricultura (Rua Guia Lopes, n° 10, Jardim Ouro Verde) e 
nos trechos (áreas urbanas e rurais do município). A oficina era em galpão com estrutura, cobertura 
e fechamento em material metálico e piso em concreto. A iluminação era natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes) entre 71,5 lux e 670,0 lux. A ventilação era natural com as temperaturas variáveis de 
acordo com as condições climáticas locais. Na data das avaliações esta era de 38,6°C, sendo a 
exposição ao calor de 27,5°C nesta oficina. Os níveis de pressão sonora são variáveis entre 64,7 
dB(A) e 122,0 dB(A) com média de exposição de 73,2 dB(A), conforme os serviços realizados. 
Serviços com exigências de estruturas, materiais, equipamentos e especialidades de maior exigência 
e complexidade eram terceirizados pelo município. Dispunha em suas atividades de materiais e 
equipamentos manuais e mecânicos: macaco hidráulico; compressor de ar; tanque lava peças; 
lixadeira manual; solda e maçarico; chaves inglesas, fenda, phillips, etc. Trata-se de atividade em 
contato habitual com derivados de petróleo (diesel, gasolina, graxas, etc). A área externa ao galpão 
era em solo com grama, sem cobertura onde se encontravam estacionados alguns carros, ônibus, 
maquinários e implementos agrícolas pertencentes ao Município de Nioaque. Os trechos são locais 
diversos em áreas urbanas e rurais do município, em geral, a céu aberto com exposição solar e ao 
calor de 28,5°C para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas locais. Os tempos 
de permanência nestes locais variam com o tempo de execução do serviço, caso o mesmo possa 
ser realizado no local. Se não possível a resolução do problema no trecho, o veículo ou máquina é 
guinchado até a oficina ou pátio da Secretaria de Obras ou terceirizados. O trânsito em áreas 
externas ocorre em carros, caminhonetes ou caminhões da Prefeitura. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pela descrição de cargos da Prefeitura, um Mecânico deverá: executar serviços de reparos e 
lubrificação em veículos, máquinas e equipamentos; controlar o almoxarifado de peças e 
ferramentas; solicitar a reposição de estoque de materiais da oficina; supervisionar os serviços de 
ofina mecânica; requisitar ferramentas e zelar pelas mesmas; desligar equipamentos ao final dos 
trabalhos; encaminhar serviços a terceiros quando não foi possível realizá-los na oficina; 
acompanhar e fiscalizar os serviços quando realizados fora da oficina e executar outras atividades 
compatíveis com a função. Essa descrição é válida apenas para o Diretor de Departamento atuando 
como Mecânico. Caso o Colaborador exerça este cargo em comissão em outra função 
(administrativa, por exemplo), consultar o laudo que mais se aproxima para a sua função. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos 

Calor 28,5°C para mais ou para menos Solar Habitual 
Radiação solar Qualitativa Solar Habitual 
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Ruído 64,7 a 122,0 dB(A) com média de 
73,2 dB(A) 

Maquinários, 
veículos, 

caminhões, etc 
Habitual 

Quími
cos 

Hidrocarbonetos 
parafínicos, 

hidrocarbonetos 
naftênicos, 

hidrocarbonetos 
olefínicos e 

hidrocarbonetos 
aromáticos 

Avaliação qualitativa 

Lavagem de 
peças e contato 

com peças 
contaminadas 

com diesel, 
querosene e 

gasolina 

Habitual 

Fumos metálicos Avaliação qualitativa 
Processos de 
soldagem de 

peças metálicas 
Eventual 

Bioló-
gicos 

Não 
consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• As instalações físicas da oficina atendiam as condições sanitárias previstas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Havia bebedouro para água potável e gelada. 
• Havia café, lanche e almoço disponível na sede para funcionários da Secretaria de Obras. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara de solda (CA não identificado). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Recomendo a distribuição imediata de EPIs aprovados pelo MTE com C.A (Certificado de 
Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos de segurança 
para proteção e segurança do servidor. Disponibilizar de forma gratuita e regular os EPIs: óculos de 
proteção contra impactos de partículas e insolação; máscara semi facial do tipo PFF2 com filtro 
contra névoas e fumos metálicos – solda; máscara de soldador com escurecimento automático tipo 
Weld Vision - solda; boné ou touca árabe; capacete de segurança; protetor auricular tipo plug ou 
concha; protetor solar; creme luvex para proteção das mãos de agentes químicos; botina de 
segurança; camisa manga comprida; Luvas de raspa ou couro ou luva de algodão pigmentada na 
palma; conjunto em raspa ou couro para solda (touca anti-chamas; luvas e mangote; avental e 
perneira). 

• Não fazer uso de diesel, gasolina e outros solventes derivados de petróleo para a lavagem 
de mãos, punhos e braços. Neste caso, fazer sempre o uso de sabão líquido e cremes de limpeza 
indicados para esse tipo de limpeza e higienização. 
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• Manter os pisos limpos e livres de graxas, óleos e outras substâncias e materiais que os 

tornem escorregadios. 
• As chaves de equipamentos elétricos e motorizados deverão ser do tipo botoeira com botão 

de emergência, sendo proibidas chaves do tipo lombard, segundo o Ministério do Trabalho. 
• Todos os equipamentos elétricos deverão estar devidamente aterrados, devendo constar 

para cada máquina ou equipamento o laudo de aterramento elétrico elaborado por profissional 
legalmente habilitado junto seu Conselho de Classe. 

• Estacionar veículos sempre na posição de ré e sinalizar e conscientizar funcionários, 
prestadores de serviços e visitantes sobre essa necessidade como segurança ao sair do 
estacionamento. 

• Em caso de funcionamento de máquinas e equipamentos não levar as mãos em eixos de 
transmissão que podem levar a acidentes de trabalho. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Emissão de Ordem de Serviço (O.S); Permissão de Trabalho (P.T) e Análise Preliminar de 
Riscos (APR) para cada atividade realizada. 

• Garrafa térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. 
Acrescentar copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 

• Avaliação mecânica dos veículos quanto ao atendimento das normas do DETRAN. 
• Máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes móveis, projeção 

de peças ou de partículas de materiais devem ser providos de proteção adequada. 
• Na operação de máquinas e equipamentos com tecnologia diferente da que o operador 

estava habituado a usar, deve ser feito novo treinamento, de modo a qualifica-lo à utilização dos 
mesmos. 

• As máquinas e os equipamentos devem ter dispositivo de acionamento e parada localizado 
de modo que: a) seja acionado ou deligado pelo operador na sua posição de trabalho; b) não se 
localize na zona perigosa da máquina ou do equipamento; c) possa ser desligado em caso de 
emergência por outra pessoa que não seja o operador; d) não possa ser acionado ou desligado 
involuntariamente pelo operador ou por qualquer outra forma acidental; e) não acarrete riscos 
adicionais. 

• Máquinas e equipamentos móveis ou fixos devem atender as normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho (em especial as NR 10 (Instalações Elétricas) e NR 12 (Máquinas e 
Equipamentos)). 

• Toda máquina deve possuir dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por 
pessoa não autorizada. 

• As máquinas, equipamentos e ferramentas devem ser submetidos à inspeção e manutenção 
de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes, dispensando-se especial atenção a freios, 
mecanismos de direção, cabos de tração e suspensão, sistema elétrico e outros dispositivos de 
segurança. 

• Todas as máquinas e equipamentos devem estar localizadas em ambiente com iluminação 
natural e/ou artificial adequada à atividade, em conformidade com a NBR 5413 da ABNT. 

• As inspeções de máquinas e equipamentos devem ser registradas em documento 
específico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a indicação 
de pessoa, técnico ou empresa habilitada que a realizou. 

• Nas operações com equipamentos pesados, devem ser observadas as seguintes medidas 
de segurança: a) antes de iniciar a movimentação ou dar partida no motor é preciso certificar-se de 
que não há ninguém trabalhando sobre, debaixo ou perto dos mesmos, b) os equipamentos que 
operam em marcha a ré, devem possuir alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio e retrovisores 
em bom estado; c) o transporte de acessórios e materiais por içamento deve ser feito o mais próximo 
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possível do piso, tomando-se as devidas precauções de isolamento da área de circulação, transporte 
de materiais e de pessoas; d) as máquinas não devem ser operadas em posição que comprometa 
sua estabilidade; e) é proibido manter sustentação de equipamentos e máquinas somente pelos 
cilindros hidráulicos quando em movimentação; f) devem ser tomadas precauções especiais quando 
da movimentação de máquinas e equipamentos próximos a redes elétricas. 

• As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego 
das defeituosas, danificadas ou improvisadas, devendo ser substituídas pelo empregador ou 
responsável. 

• As mangueiras e conexões de alimentação das ferramentas pneumáticas devem resistir às 
pressões de serviço, permanecendo firmemente presas aos tubos de saída e afastadas das vias de 
circulação. 

• É proibida a utilização de ferramentas elétricas manuais sem duplo isolamento. 
• Os protetores removíveis de máquinas, equipamentos e ferramentas diversas só podem ser 

retirados para limpeza, lubrificação, reparo e ajuste e após devem ser obrigatoriamente, 
recolocados. 

• Inspeção, limpeza, ajuste e reparo somente devem ser executados com a máquina ou o 
equipamento desligado, salvo se o movimento for indispensável à realização da inspeção ou ajuste. 

• Não carregar pesos de modo que estes possam comprometer ocasionar acidentes ou 
problemas de saúde. Fazer uso de carrinhos ou veículos de transporte. 

• Fazer pausas de modo a descansar os membros inferiores, por se tratar de uma atividade 
realizada longo tempo na posição de pé. 

• Interromper qualquer atividade em casos de fenômenos atmosféricos com riscos de raios, 
não permanecendo sob árvores. O funcionário deverá se dirigir imediatamente a alguma abrigo, se 
protegendo de chuvas e descargas atmosféricas. 

• Não permitir brincadeiras durante o expediente. 
• Veículos de transporte de pessoal com aprovação do DETRAN. 
• Proibição de caronas em maquinários e carrocerias de caminhões. 
• Vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de 

trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais 
não destinados para este fim e o uso de calçados abertos. 

• A operação de maquinários e veículos deverá ser realizada exclusivamente por operadores 
habilitados e treinados e devidamente identificados por crachá. 

• Emprego de máquinas unicamente para os fins concebidos, operados por trabalhadores 
capacitados e qualificados e utilizados dentro dos limites operacionais e restrições indicadas pelos 
fabricantes.  

• Máquinas, equipamentos e implementos utilizados com as suas transmissões de força 
protegidas. 

• Máquinas e equipamentos motorizados móveis com faróis, luzes e sinais sonoros de ré 
acoplados ao sistema de câmbio de marchas, buzina e espelho retrovisor. 

• Nas paradas temporárias ou prolongadas, os controles deverão ser colocados em posição 
neutra e devem ser acionados os freios. 

• Prover frentes de trabalho com água potável e fresca; sanitários químicos para necessidades 
fisiológicas; água e sabão líquido para lavagem e higienização das mãos. 

• Todos os itens de segurança das máquinas devem ser verificados antes e após o início dos 
trabalhos. 

• O operador jamais deverá se ausentar das máquinas e dos veículos de sua 
responsabilidade, mantendo estes desligadas. 
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• Em vias públicas priorizar condições de trabalho que minimizem os riscos de atropelamento 

deste colaborador e de colegas; por meio de sinalização das vias (piscas alertas, cones, bandeiras, 
galhos e demais medidas de proteção). 

• Adquirir veículo guincho para o reboque de veículos caso as manutenções em vias públicas 
coloquem este colaborador e colegas em risco de acidentes (atropelamento, queda do veículo sobre 
o colaborador, etc). 

• Preferencialmente, garantir veículos em boas condições de uso, substituindo os veículos 
mais antigos e com problemas por veículos novos e de boa marca a fim de diminuir a quantidade de 
manutenções. 

• Priorizar sempre peças de boas marcas e preferencialmente os originais que poderão reduzir 
o número de consertos e manutenções periódicas. 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO em que recomendo a 
elaboração. 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 
• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 

à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. Recomendo a contratação de outros serviços em segurança do trabalho para melhor 
avaliação dos riscos existentes e as medidas de segurança necessárias para proteção dos 
trabalhdores. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MECÂNICO na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Em relação ao calor, esta exposição ocorre em dias de 

maiores amplitudes térmicas locais, variando para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas, horário e local de prestação do serviço. Não existe fonte 
artificial de calor, de modo que amplitudes térmicas elevadas se dão em função da 
localização geográfica e não por circunstâncias de trabalho. Em relação a radiação 
solar, a exposição se dá em maior grau em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade 
e em áreas com pouca proteção solar (coberturas prediais e copas de árvores). A 
avaliação é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não 
existe regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. 
Em relação ao ruído, as amplitudes mínimas e máximas variam entre 64,7 dB(A) e 
122,0 dB(A), sendo as médias de 73,2 dB(A), portanto, abaixo dos limites de tolerância 
do anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, que se justifica pelo pequeno 
volume de trabalho existente na oficina o que reduz o tempo de exposição ao ruído e 
assim, o nível médio de exposição. Recomendo o uso de protetor auricular, pois, para 
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exposições a partir de 80 dB(A), o seu uso é obrigatório, conforme norma NR 9 do 
MTE. Adicionar os demais EPIs sugeridos na planilha acima. 
 Agentes Químicos: Quanto aos fumos metálicos, a exposição é apenas 

eventual, uma vez que a quantidade de solda realizada é muito pequena. Em 
avaliação quantitativa de fumos metálicos para soldador com demanda de soldagem 
frequente ao longo de uma jornada de trabalho e muito superior ao verificado nesta 
oficina, foi identificado exposição de 2,73 mg/m³, inferior ao limite de tolerância de 
3,00 mg/m³ da ACGIH. Quanto aos hidrocarbonetos presentes em vários compostos 
químicos presentes no cotidiano deste colaborador, como gasolina, diesel e graxas, 
existe o contato habitual com estes agentes sem a devida proteção para as mãos 
(creme luvex), necessário a proteção do colaborador e a neutralização da 
insalubridade gerada. 
 Agentes Biológicos: Não evidenciados. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. Os limites de 
tolerância previstos variam de acordo com o tempo de exposição ao ruído [85 dB(A) 
por 8 hs; 86 dB(A) por 7 hs; 87 dB(A) por 6 hs; 86 dB(A) por 5 hs; 90 dB(A) por 4 hs; 
91 dB(A) por 3 hs e 30 min; 92 dB(A) por 3 hs; 93 dB(A) por 2 hs e 40 min; 94 dB(A) 
por 2 hs e 15 min; 95 dB(A) por 2 hs; 96 dB(A) por 1 h e 40 min; 98 dB(A) por 1 h e 15 
min; 100 dB(A) por 1 h; 102 dB(A) por 45 min; 104 dB(A) por 35 min; 105 dB(A) por 
30 min; 110 dB(A) por 15 min; 112 dB(A) e 115 dB(A) por 7 min]. Pela dosimetria de 
ruído realizada, verificou-se que o nível médio de exposição sonora abaixo do limite 
de tolerância proposto pela norma regulamentadora NR 15 do MTE. A avaliação para 
radiação solar é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 
da NR-15 do Ministério do Trabalho. De acordo com Saliba, T.M (2013), do ponto de 
vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o enquadramento como 
insalubre na exposição a raios solares (orientação jurisprudencial do TST n° 173-SDI). 
Embora este colaborador labore em áreas externas sujeitas a temperaturas elevadas 
em virtude das condições climáticas na maior parte do ano, esta fonte de calor é 
natural (radiação solar) e não artificial (fornos ou fogões, por exemplo). A exposição a 
temperaturas elevadas deverá ocorrer mesmo em períodos de descanso e folgas e se 
dá principalmente em função da localização geográfica do município em que este 
colaborador reside. Esta exposição é inclusive considerada sem importância pelo 
Ministério do Previdência que para caracterização da aposentadoria especial, exige 
exposição a fonte artificial de calor, desconsiderando as fontes naturais. Assim, não 
fica caracterizada a insalubridade por por nenhum dos agentes físicos. 
 Agentes Químicos: Anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

De acordo com os anexos 11 e 13 da norma regulamentadora NR 15 do MTPS a 
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insalubridade por agentes químicos existentes em produtos químicos poderá ser 
caracterizada em graus mínimo, médio ou máximo. Fumos metálicos não possuem 
previsão nos anexos da NR 15, mas, os limites de tolerância estão definidos em 
3,00mg/m3, conforme, American Conference of Govermmental Hygienicistis (ACGIH) 
recomendada pelo MTE, através Lei N° 6.514 de 22/12/1977 que rege a Portaria N° 
3.214 de 08/06/1978. Em relação aos fumos metálicos, essa exposição se deu sempre 
abaixo do limite de tolerância proposto. De acordo com o anexo n° 13 da NR-15, o 
emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em 
limpeza de peças gera insalubridade em grau médio. Fica então caracterizada a 
insalubridade em grau médio (20%) em virtude dos hidrocarbonetos aromáticos. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) POR 
HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS SEM A DEVIDA PROTEÇÃO DAS MÃOS 
COM CREME LUVEX OU LUVAS DE PROTEÇÃO EM LÁTEX OU NITRÍLICAS. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MECÂNICO na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS não ocorre nas 
situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MECÂNICO na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL POR HIDROCARBONETOS 
AROMÁTICOS SEM A DEVIDA PROTEÇÃO DAS MÃOS COM CREME LUVEX 
OU LUVAS DE PROTEÇÃO EM LÁTEX OU NITRÍLICAS. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
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Observação 1: Este laudo é válido para o Mecânico conforme descrição da planilha 
acima para esta unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade por hidrocarbonetos é possível 
desde que medidas de proteção individual (uso de creme luvex e luvas látex ou 
nitrílica) sejam implementadas pelo órgão público junto ao colaborador. Para validade 
dessa afirmativa, são obrigatórios os treinamentos quanto ao uso obrigatório e correto 
de EPIs e atendimento às demais normas de segurança do trabalho. Garantir a 
distribuição gratuita e regular de EPIs com C.A (Certificado de Aprovação) do 
Ministério do Trabalho. 
 

Observação 4: recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular dos demais EPIs 
indicados ao longo do laudo para este cargo conforme normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho. Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. 
Treinamentos e observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente 
neste momento. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.8 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos 
CARGO/FUNÇÃO: Mestre de Obras 

Levantamentos Ambientais: 09/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 
01/09/2017; 19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 29/11/2017. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Colaborador sem posto fixo de trabalho em vias e logradouros que compõem ambientes externos e 
prédios públicos que compõem ambientes internos, todos em áreas urbanas e assentamentos rurais. 
Os prédios públicos têm características variadas (alvenaria; laje/telha Eternit/telha cerâmica; 
com/sem forro; piso cerâmica/concreto/etc; iluminações natural e/ou artificial (lâmpadas 
fluorescentes/LED); ventilação natural e/ou artificial (ventiladores/ar condicionado) com atendimento 
nas diversas áreas de atuação da Prefeitura: administração, educação, saúde, obras, assistência 
social e agricultura. O trabalho nestes locais poderá ser realizado ao nível do solo ou em altura, 
interior e exterior dessas edificações. Os trabalhos a céu aberto são com exposição solar variável de 
acordo com as condições climáticas locais (sol, chuva, frio e calor) sendo a atividade interrompida 
em caso de chuvas e riscos de acidentes. O labor pode ocorrer junto a maquinários, veículos, 
materiais e equipamentos da Prefeitura. Existe exposição ao ruído em níveis variáveis de pressão 
sonora [de 61,5 dB (A) a 116,0 dB(A)] com média de 72,5 dB(A), sempre abaixo dos limites de 
tolerância de 85 dB(A) da NR 15; possível exposição a poeiras respiráveis (estimativa com exposição 
inferior a 3,00 mg/m³); contato com cimento, areia, brita, madeira e outros materiais utilizados na 
construão civil. O trânsito e deslocamento durante a jornada laboral se dá em carros e caminhões 
da Prefeitura. Faz uso de ferramentas manuais e mecânicas (enxadas, pás, picareta, corta mármore 
(serra maquita), furadeira, serrote, martelos, colher de pedreiro, nível, carrinhos de mão, etc). De 
modo intermitente aos serviços externos, os colaboradores permanecem a disposição da pasta no 
pátio de Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, composto de edificações de pavimento 
único em alvenaria e cobertura Eternit, além de um pátio sem pavimentação para o estacionamento 
de veículos, caminhões, máquinas e equipamentos. Essas edificações têm salas administrativas e 
da defesa civil; almoxarifado; cozinha; banheiros e varanda. O local dispõe de um bebedouro com 
água potável e gelada para os seus colaboradores. A cozinha da pasta também disponibilizava café, 
almoço e lanche para os seus funcionários. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pela descrição de cargos da Prefeitura, o Mestre de Obras deverá coordenar as tarefas executadas 
pela equipe de Obras e Manutenção, acompanhar todas as obras em atividade segundo orientações 
do engenheiro responsável; orientar e acompanhar os serviços de obras e construções e reformas; 
coordenar a equipe de pessoal de execução das obras; fazer marcação e gabarito nas construções 
e executar outros serviços correlatos à função. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físi-
cos 

Calor 28,5°C para mais ou 
para menos Solar Habitual 

Radiação 
solar Qualitativa Solar Habitual 

Ruído 
61,5 a 116,0 dB(A) 
com média de 72,5 

dB(A) 

Ferramentas de 
trabalho; trânsto, etc Habitual 
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Quími
cos 

Poeiras 
respiráveis 

Estimativa < 3.00 
mg/m³ 

Ambientes de 
trabalho com 

possível emissão de 
poeiras; uso de 

ferramentas. 

De modo Eventual, 
estando abaixo do 

limite de tolerância de 
3,00mg/m3, da 

(ACGIH) recomendada 
pelo MTE 

Poeiras totais Estimativa < 10,00 
mg/m³ Cimento 

De modo Eventual 
estando abaixo d limite 
de tolerância de 10,00 

mg/m³ da (ACGIH) 
recomendada pelo 

MTE 
Bioló-
gicos 

Não 
consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Ferramentas de trabalho se encontravam em boas condições de uso e segurança. 
• Havia bebedouro para água potável e gelada. 
• Havia café, lanche e almoço disponível na sede para funcionários da Secretaria de Obras. 
• Nas vias externas (ruas e logradouros públicos) existe o uso de sinalização (cones e fitas) 

de trânsito para maior segurança dos colaboradores. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor. Disponibilizar de forma gratuita e regular os 
EPIs: óculos de proteção contra impactos de partículas e insolação; máscara semi facial do tipo 
PFF1; capacete de segurança com jugular; protetor auricular tipo plug ou concha; protetor solar; 
botina de segurança; boné ou touca árabe; camisa manga comprida; Luvas de raspa ou couro ou 
luva de algodão pigmentada na palma; luvas nitrílicas ou látex; botas de cano alto conforme o caso; 
capa de chuva. Em caso de trabalhos em altura, cinto de segurança com duplo talabarte, lembrando-
se que para esses trabalhos, o trabalhador deve fazer curso de treinamento em altura (NR 35) e ter 
atestado médico ocupacional com aprovação para este tipo de trabalho. 

• Todos os equipamentos elétricos deverão estar devidamente aterrados, devendo constar 
para cada máquina ou equipamento o laudo de aterramento elétrico elaborado por profissional 
legalmente habilitado junto seu Conselho de Classe. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 
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• Emissão de Ordem de Serviço (O.S); Permissão de Trabalho (P.T) e Análise Preliminar de 

Riscos (APR) para cada atividade realizada. 
• Garrafa térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. 

Acrescentar copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 
• Máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes móveis, projeção 

de peças ou de partículas de materiais devem ser providos de proteção adequada. 
• Na operação de máquinas e equipamentos com tecnologia diferente da que o operador 

estava habituado a usar, deve ser feito novo treinamento, de modo a qualifica-lo à utilização dos 
mesmos. 

• As máquinas e os equipamentos devem ter dispositivo de acionamento e parada localizado 
de modo que: a) seja acionado ou deligado pelo operador na sua posição de trabalho; b) não se 
localize na zona perigosa da máquina ou do equipamento; c) possa ser desligado em caso de 
emergência por outra pessoa que não seja o operador; d) não possa ser acionado ou desligado 
involuntariamente pelo operador ou por qualquer outra forma acidental; e) não acarrete riscos 
adicionais. 

• Máquinas e equipamentos móveis ou fixos devem atender as normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho (em especial as NR 10 (Instalações Elétricas) e NR 12 (Máquinas e 
Equipamentos)). 

• Em caso de trabalho com materiais, redes ou aparelhos energizados, o Colaborador deverá, 
obrigatoriamente, ter o curso de NR 10 (Serviços em Eletricidade). 

• Toda máquina deve possuir dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por 
pessoa não autorizada. 

• As máquinas, equipamentos e ferramentas devem ser submetidos à inspeção e manutenção 
de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes, dispensando-se especial atenção a freios, 
mecanismos de direção, cabos de tração e suspensão, sistema elétrico e outros dispositivos de 
segurança. 

• As inspeções de máquinas e equipamentos devem ser registradas em documento 
específico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a indicação 
de pessoa, técnico ou empresa habilitada que a realizou. 

• Nas operações com equipamentos pesados, devem ser observadas as seguintes medidas 
de segurança: a) antes de iniciar a movimentação ou dar partida no motor é preciso certificar-se de 
que não há ninguém trabalhando sobre, debaixo ou perto dos mesmos, b) os equipamentos que 
operam em marcha a ré, devem possuir alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio e retrovisores 
em bom estado; c) o transporte de acessórios e materiais por içamento deve ser feito o mais próximo 
possível do piso, tomando-se as devidas precauções de isolamento da área de circulação, transporte 
de materiais e de pessoas; d) as máquinas não devem ser operadas em posição que comprometa 
sua estabilidade; e) é proibido manter sustentação de equipamentos e máquinas somente pelos 
cilindros hidráulicos quando em movimentação; f) devem ser tomadas precauções especiais quando 
da movimentação de máquinas e equipamentos próximos a redes elétricas. 

• As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego 
das defeituosas, danificadas ou improvisadas, devendo ser substituídas pelo empregador ou 
responsável. 

• As mangueiras e conexões de alimentação das ferramentas pneumáticas devem resistir às 
pressões de serviço, permanecendo firmemente presas aos tubos de saída e afastadas das vias de 
circulação. 

• É proibida a utilização de ferramentas elétricas manuais sem duplo isolamento. 
• Os protetores removíveis de máquinas, equipamentos e ferramentas diversas só podem ser 

retirados para limpeza, lubrificação, reparo e ajuste e após devem ser obrigatoriamente, 
recolocados. 
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• Não carregar pesos de modo que estes possam comprometer ocasionar acidentes ou 

problemas de saúde. Fazer uso de carrinhos ou veículos de transporte. 
• Fazer pausas de modo a descansar os membros inferiores, por se tratar de uma atividade 

realizada longo tempo na posição de pé. 
• Interromper qualquer atividade em casos de fenômenos atmosféricos com riscos de raios, 

não permanecendo sob árvores. O funcionário deverá se dirigir imediatamente a algum abrigo, se 
protegendo de chuvas e descargas atmosféricas. 

• Não permitir brincadeiras durante o expediente. 
• Veículos de transporte de pessoal com aprovação do DETRAN. 
• Proibição de caronas em maquinários e carrocerias de caminhões. 
• Vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de 

trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais 
não destinados para este fim e o uso de calçados abertos. 

• A operação de maquinários e veículos deverá ser realizada exclusivamente por operadores 
habilitados e treinados e devidamente identificados por crachá. 

• Emprego de máquinas unicamente para os fins concebidos, operados por trabalhadores 
capacitados e qualificados e utilizados dentro dos limites operacionais e restrições indicadas pelos 
fabricantes.  

• Máquinas, equipamentos e implementos utilizados com as suas transmissões de força 
protegidas. 

• Máquinas e equipamentos motorizados móveis com faróis, luzes e sinais sonoros de ré 
acoplados ao sistema de câmbio de marchas, buzina e espelho retrovisor. 

• Nas paradas temporárias ou prolongadas, os controles deverão ser colocados em posição 
neutra e devem ser acionados os freios. 

• Prover frentes de trabalho com água potável e fresca; sanitários químicos para necessidades 
fisiológicas; água e sabão líquido para lavagem e higienização das mãos. 

• Todos os itens de segurança das máquinas devem ser verificados antes e após o início dos 
trabalhos. 

• O operador jamais deverá se ausentar das máquinas e dos veículos de sua 
responsabilidade, mantendo estes desligadas. 

• Em vias públicas priorizar condições de trabalho que minimizem os riscos de atropelamento 
deste colaborador e de colegas; por meio de sinalização das vias (piscas alertas, cones, bandeiras, 
galhos e demais medidas de proteção). 

• Elaborar PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme este programa. 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 
• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 

à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. Recomendo a contratação de outros serviços em segurança do trabalho para melhor 
avaliação dos riscos existentes e as medidas de segurança necessárias para proteção dos 
trabalhdores. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MESTRE DE OBRAS na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Em relação ao calor, esta exposição ocorre em dias de 

maiores amplitudes térmicas locais, variando para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas, horário e local de prestação do serviço. Não existe fonte 
artificial de calor, de modo que amplitudes térmicas elevadas se dão em função da 
localização geográfica e não por circunstâncias de trabalho. Em relação a radiação 
solar, a exposição se dá em maior grau em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade 
e em áreas com pouca proteção solar (coberturas prediais e copas de árvores). A 
avaliação é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não 
existe regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. 
Em relação ao ruído, as amplitudes mínimas e máximas variam entre 61,5 dB(A) e 
116,0 dB(A), sendo as médias de 72,5 dB(A), portanto, abaixo dos limites de tolerância 
do anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE. Recomendo o uso de protetor 
auricular, pois, para exposições a partir de 80 dB(A), o seu uso é obrigatório, conforme 
norma NR 9 do MTE. Adicionar os demais EPIs sugeridos na planilha acima. 
 Agentes Químicos: Pode haver exposição a poeiras respiráveis e poeiras 

totais dentro dos limites de tolerância de tolerância de 3,00 mg/m³ e 10,00 mg/m³, 
respectivamente em serviços diversos, mesmo sem o uso de EPIs. A exposição a 
poeiras não ocorre de modo habitual e sim eventual. 
 Agentes Biológicos: Não evidenciados. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. Os limites de 
tolerância previstos variam de acordo com o tempo de exposição ao ruído [85 dB(A) 
por 8 hs; 86 dB(A) por 7 hs; 87 dB(A) por 6 hs; 86 dB(A) por 5 hs; 90 dB(A) por 4 hs; 
91 dB(A) por 3 hs e 30 min; 92 dB(A) por 3 hs; 93 dB(A) por 2 hs e 40 min; 94 dB(A) 
por 2 hs e 15 min; 95 dB(A) por 2 hs; 96 dB(A) por 1 h e 40 min; 98 dB(A) por 1 h e 15 
min; 100 dB(A) por 1 h; 102 dB(A) por 45 min; 104 dB(A) por 35 min; 105 dB(A) por 
30 min; 110 dB(A) por 15 min; 112 dB(A) e 115 dB(A) por 7 min]. Pela dosimetria de 
ruído realizada, verificou-se nível médio de exposição sonora abaixo do limite de 
tolerância proposto pela norma regulamentadora NR 15 do MTE. A avaliação para 
radiação solar é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 
da NR-15 do Ministério do Trabalho. De acordo com Saliba, T.M (2013), do ponto de 
vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o enquadramento como 
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insalubre na exposição a raios solares (orientação jurisprudencial do TST n° 173-SDI). 
Embora este colaborador labore em áreas externas sujeitas a temperaturas elevadas 
em virtude das condições climáticas na maior parte do ano, esta fonte de calor é 
natural (radiação solar) e não artificial (fornos ou fogões, por exemplo). A exposição a 
temperaturas elevadas deverá ocorrer mesmo em períodos de descanso e folgas e se 
dá principalmente em função da localização geográfica do município em que este 
colaborador reside. Esta exposição é inclusive considerada sem importância pelo 
Ministério do Previdência que para caracterização da aposentadoria especial, exige 
exposição a fonte artificial de calor, desconsiderando as fontes naturais. Assim, não 
fica caracterizada a insalubridade por por nenhum dos agentes físicos. 
 Agentes Químicos: Anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

Os limites de tolerância para poeiras respiráveis e poeiras totais são respectivamente 
3,00mg/m3 e 10,00 mg/m³ conforme, American Conference of Govermmental 
Hygienicistis (ACGIH) recomendada pelo MTE, através Lei N° 6.514 de 22/12/1977 
que rege a Portaria N° 3.214 de 08/06/1978. As exposições se dão abaixo dos limites 
de tolerância, não sendo caracterizada a insalubridade por agentes químicos. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MESTRE DE OBRAS na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS não ocorre nas 
situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
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 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MESTRE DE OBRAS na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
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NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Mestre de Obra descrito na planilha acima 
para esta unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. 
 

Observação 3: recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular dos EPIs 
indicados ao longo do laudo para este cargo conforme normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho. Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. 
Treinamentos e observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente 
neste momento. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.9 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos 
CARGO/FUNÇÃO: Motorista 

Levantamentos Ambientais: 09/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 01/09/2017; 
19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 29/11/2017 
 

Observação: este laudo poderá também ser utilizado para o Oficial de Manutenção que labora 
como motorista de caminhão de lixo (Olírio Vital Feitosa) e também, para o Operador de Máquinas 
Pesadas (Ed Carlos Cordeiro) que laborava de forma fixa como motorista de caminhão caçamba. O 
laudo poderá ser aplicado para todos os demais servidores concursados ou contratados em outro 
cargo, mas, que laboram como motorista. Caso estes ou outros tenham retornado ao cargo de 
concurso, consultar os laudos específicos elaborados para cada caso para avaliação dos adicionais 
devidos. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Veículos de carga da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para resíduos sólidos 
urbanos em caminhão coletor de lixo com prensa; transporte de cascalho, areia, brita, entulhos de 
limpeza urbana em caminhão caçamba; agregados e insumos (cimento asfáltico, pó de pedra e cola 
asfáltica) para serviços de tapa buraco e outros materiais, além de equipamentos e ferramentas de 
trabalho em caminhão carroceria aberta de madeira, em áreas urbanas e rurais do município. De 
modo intermitente aos serviços externos, os colaboradores permanecem a disposição da pasta no 
pátio de Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, composto de edificações de pavimento 
único em alvenaria e cobertura Eternit, além de um pátio sem pavimentação para o estacionamento 
de veículos, caminhões, máquinas e equipamentos. Essas edificações têm salas administrativas e 
da defesa civil; almoxarifado; cozinha; banheiros e varanda. O local dispõe de um bebedouro com 
água potável e gelada para os seus colaboradores. A cozinha da pasta também disponibilizava café, 
almoço e lanche para os seus funcionários. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Conduzir devidamente habilitado, veículos de coleta de lixo ou veículos de carga no transporte de 
resíduos sólidos urbanos, cargas, materiais e insumos, equipamentos e ferramentas de trabalho em 
áreas urbanas e rurais do município; verificar diariamente as condições dos veículos (água, óleo, 
combustível, bateria, sistema elétrico), providenciando sua manutenção preventiva e corretiva; 
executar reparos de emergência e solicitar as revisões periódicas; diagnosticar com os mecânicos 
possíveis problemas apresentados em seus veículos; preencher o boletim diário de transportes e de 
ocorrências; recolher os veículos à garagem, após concluídos os serviços e executar outras 
atividades compatíveis com o cargo.  

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físi-
cos 

Radiação não 
ionizante Avaliação qualitativa Raios solares Habitual 

Ruído 

64,6 a 113,6 dB(A) com 
médias de 70,8; 80,0 e 
83,3 dB(A) dependendo 

do caminhão 

Motor do veículo, 
máquinas e trânsito 

local 
Permanente 

Bioló-
gicos 

Vírus, fungos, 
bactérias e 

outros 
Avaliação qualitativa Resíduos Sólidos 

Urbanos 

Habitual para o 
motorista do 

caminhão de lixo. 
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Quími
cos 

Poeiras 
respiráveis Estimativa < 3.00 mg/m³ 

Ambientes de trabalho 
com possível emissão 

de poeiras; uso de 
ferramentas. 

Eventual, estando 
abaixo do limite de 

tolerância de 
3,00mg/m3, da 

(ACGIH) 
recomendada pelo 

MTE 

Poeiras totais Estimativa < 10,00 
mg/m³ Cimento 

Eventual estando 
abaixo d limite de 

tolerância de 10,00 
mg/m³ da (ACGIH) 
recomendada pelo 

MTE 
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• A sede da pasta administrativa atendia as condições sanitárias previstas na norma 

regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Tem caminhão com ar condicionado. 
• Havia bebedouro para água potável e gelada. 
• Havia café, lanche e almoço disponível na sede para funcionários da Secretaria de Obras. 
• Nas vias externas (ruas e logradouros públicos) existe o uso de sinalização (cones e fitas) 

de trânsito para maior segurança dos colaboradores. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Emissão de Ordem de Serviço (O.S); Permissão de Trabalho (P.T) e Análise Preliminar de 
Riscos (APR) para cada atividade realizada. 

• Garrafa térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. 
Acrescentar copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 

• Proibição do transporte de pessoas em máquinas e equipamentos motorizados e nos seus 
implementos acoplados, ou seja, proibição de carona em qualquer situação de trabalho. E também 
na correceria do caminhão, deste que aprovada pelo DETRAN para este fim. 

• Máquinas e equipamentos motorizados móveis com faróis, luzes e sinais sonoros de ré 
acoplados ao sistema de câmbio de marchas, buzina e espelho retrovisor. 

• Todos os itens de segurança das máquinas devem ser verificados antes e após o início dos 
trabalhos. 
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• O operador jamais deverá se ausentar das máquinas e dos veículos de sua 

responsabilidade, mantendo estes desligadas. 
• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 

(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor: óculos de proteção contra impactos de 
partículas e insolação; capacete de segurança; protetor auricular tipo plug; protetor solar; botina de 
segurança; boné ou touca árabe; camisa manga comprida; Luvas de raspa ou couro ou luva de 
algodão pigmentada na palma; capa de chuva. 

• Máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes móveis, projeção 
de peças ou de partículas de materiais devem ser providos de proteção adequada. 

• Na operação de máquinas e equipamentos com tecnologia diferente da que o operador 
estava habituado a usar, deve ser feito novo treinamento, de modo a qualifica-lo à utilização dos 
mesmos. 

• As máquinas, equipamentos e ferramentas devem ser submetidos à inspeção e manutenção 
de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes, dispensando-se especial atenção a freios, 
mecanismos de direção, cabos de tração e suspensão, sistema elétrico e outros dispositivos de 
segurança. 

• As inspeções de máquinas e equipamentos devem ser registradas em documento 
específico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a indicação 
de pessoa, técnico ou empresa habilitada que a realizou. 

• As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego 
das defeituosas, danificadas ou improvisadas, devendo ser substituídas pelo empregador ou 
responsável. 

• Os protetores removíveis de máquinas, equipamentos e ferramentas diversas só podem ser 
retirados para limpeza, lubrificação, reparo e ajuste e após devem ser obrigatoriamente, 
recolocados. 

• Não carregar pesos de modo que estes possam comprometer ocasionar acidentes ou 
problemas de saúde. Fazer uso de carrinhos ou veículos de transporte. 

• Não permitir brincadeiras durante o expediente. 
• Vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de 

trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais 
não destinados para este fim e o uso de calçados abertos. 

• A operação de maquinários e veículos deverá ser realizada exclusivamente por operadores 
habilitados e treinados e devidamente identificados por crachá. 

• Emprego de máquinas unicamente para os fins concebidos, operados por trabalhadores 
capacitados e qualificados e utilizados dentro dos limites operacionais e restrições indicadas pelos 
fabricantes.  

• Nas paradas temporárias ou prolongadas, os controles deverão ser colocados em posição 
neutra e devem ser acionados os freios. 

• Prover frentes de trabalho com água potável e fresca; sanitários químicos para necessidades 
fisiológicas; água e sabão líquido para lavagem e higienização das mãos. 

• Todos os itens de segurança das máquinas devem ser verificados antes e após o início dos 
trabalhos. 

• O operador jamais deverá se ausentar das máquinas e dos veículos de sua 
responsabilidade, mantendo estes desligadas. 

• Em vias públicas priorizar condições de trabalho que minimizem os riscos de atropelamento 
deste colaborador e de colegas; por meio de sinalização das vias (piscas alertas, cones, bandeiras, 
galhos e demais medidas de proteção). 

• Elaborar PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme este programa. 



 137 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 
Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. Recomendo a contratação de outros serviços em segurança do trabalho para melhor 
avaliação dos riscos existentes e as medidas de segurança necessárias para proteção dos 
trabalhadores. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Em relação ao calor, esta exposição ocorre em dias de 

maiores amplitudes térmicas locais, variando para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas, horário e local de prestação do serviço. Não existe fonte 
artificial de calor, de modo que amplitudes térmicas elevadas se dão em função da 
localização geográfica e não por circunstâncias de trabalho. Alguns dos veículos 
dispõem de ar condicionado. Em relação a radiação solar, a exposição se dá em maior 
grau em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade e em áreas com pouca proteção 
solar (coberturas prediais e copas de árvores). Esta exposição é minimizada por meio 
das cabines fechadas dos veículos. A avaliação é apenas qualitativa. Não existe limite 
de tolerância para este agente e não existe regulamentação quanto a caracterização 
da insalubridade para este agente. Em relação ao ruído, as amplitudes mínimas e 
máximas variam entre 64,6 dB(A) e 113,6 dB(A), sendo as médias de 70,8 dB(A) a 
83,3 dB(A), dependendo do caminhão, portanto, abaixo dos limites de tolerância do 
anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE. Recomendo o uso de protetor 
auricular, pois, para exposições a partir de 80 dB(A), o seu uso é obrigatório, conforme 
norma NR 9 do MTE. Adicionar os demais EPIs sugeridos na planilha acima. 
 Agentes Químicos: Pode haver exposição a poeiras respiráveis e poeiras 

totais abaixo dos limites de tolerância de tolerância de 3,00 mg/m³ e 10,00 mg/m³, 
respectivamente em serviços diversos, mesmo sem o uso de EPIs. A exposição a 
poeiras não ocorre de modo habitual e sim eventual. Os condutores de veículos 
podem manter as cabines totalmente fechadas, durante as etapas com maior geração 
de poeira, que não ocorre de modo contínuo. 
 Agentes Biológicos: o único motorista que labora com lixo urbano, é o 

motorista do caminhão coletor de lixo. O contato quando ocorre, é eventual e não 
permanente, uma vez que este servidor é responsável por dirigir o caminhão, estando 
isolado do lixo, não ocorrendo o mesmo que os seus colegas garis, que são os 
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responsáveis pela coleta do lixo, havendo neste último caso, o contato permanente 
com lixo urbano. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. Os limites de 
tolerância previstos variam de acordo com o tempo de exposição ao ruído [85 dB(A) 
por 8 hs; 86 dB(A) por 7 hs; 87 dB(A) por 6 hs; 86 dB(A) por 5 hs; 90 dB(A) por 4 hs; 
91 dB(A) por 3 hs e 30 min; 92 dB(A) por 3 hs; 93 dB(A) por 2 hs e 40 min; 94 dB(A) 
por 2 hs e 15 min; 95 dB(A) por 2 hs; 96 dB(A) por 1 h e 40 min; 98 dB(A) por 1 h e 15 
min; 100 dB(A) por 1 h; 102 dB(A) por 45 min; 104 dB(A) por 35 min; 105 dB(A) por 
30 min; 110 dB(A) por 15 min; 112 dB(A) e 115 dB(A) por 7 min]. Pela dosimetria de 
ruído realizada, verificou-se nível médio de exposição sonora abaixo do limite de 
tolerância proposto pela norma regulamentadora NR 15 do MTE em todos os 
caminhões. A avaliação para radiação solar é apenas qualitativa. Não existe limite de 
tolerância conforme Anexo 7 da NR-15 do Ministério do Trabalho. De acordo com 
Saliba, T.M (2013), do ponto de vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que 
não há o enquadramento como insalubre na exposição a raios solares (orientação 
jurisprudencial do TST n° 173-SDI). Embora este colaborador labore em áreas 
externas sujeitas a temperaturas elevadas em virtude das condições climáticas na 
maior parte do ano, esta fonte de calor é natural (radiação solar) e não artificial (fornos 
ou fogões, por exemplo). A exposição a temperaturas elevadas deverá ocorrer mesmo 
em períodos de descanso e folgas e se dá principalmente em função da localização 
geográfica do município em que este colaborador reside. Esta exposição é inclusive 
considerada sem importância pelo Ministério do Previdência que para caracterização 
da aposentadoria especial, exige exposição a fonte artificial de calor, desconsiderando 
as fontes naturais. Assim, não fica caracterizada a insalubridade por por nenhum dos 
agentes físicos. 
 Agentes Químicos: Anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

Os limites de tolerância para poeiras respiráveis e poeiras totais são respectivamente 
3,00mg/m3 e 10,00 mg/m³ conforme, American Conference of Govermmental 
Hygienicistis (ACGIH) recomendada pelo MTE, através Lei N° 6.514 de 22/12/1977 
que rege a Portaria N° 3.214 de 08/06/1978. As exposições se dão abaixo dos limites 
de tolerância, não sendo caracterizada a insalubridade por agentes químicos. 
 Agentes Biológicos: no anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho. A 

insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em grau médio ou 
máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) pacientes em isolamento por 
doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente 
esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 2) carnes, 
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glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras 
de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 3) esgotos (galerias e tanques) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. Essa situação se observa 
apenas para empresas concessionárias de água e esgoto]; e 4) lixo urbano (coleta e 
industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação uma vez que 
o motorista do caminhão de lixo, embora labore com a coleta de resíduos sólidos 
urbanos, não tem contato com o lixo. Este é responsável por dirigir o caminhão e não 
pela coleta do lixo, como os seus colegas garis, não ficando caracterizada a 
insalubridade neste caso]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 2) 
hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha 
contato com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 3) 
contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e 
outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 4) 
laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico. trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação] 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS não ocorre nas 
situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
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Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Motorista descrito na planilha acima para 
esta unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. 
 

Observação 3: recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular dos EPIs 
indicados ao longo do laudo para este cargo conforme normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho. Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. 
Treinamentos e observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente 
neste momento. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 142 

PLANILHA: 
6.3.1.10 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos 
CARGO/FUNÇÃO: Oficial de Manutenção 

Levantamentos Ambientais: 09/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 01/09/2017; 
19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 29/11/2017. 
 

Observação 1: para o Oficial de Manutenção laborando de forma permanente como Eletricista, 
consultar o laudo do Eletricista. 
 

Observação 2: para o Oficial de Manutenção laborando de forma permanente como Mecânico, 
consultar o laudo do Mecânico. 
 

Observação 3: para o Oficial de Manutenção laborando de forma permanente como Motorista do 
Caminhão de Lixo, consultar o laudo do Motorista. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Colaborador sem posto fixo de trabalho em vias e logradouros que compõem ambientes externos e 
prédios públicos que compõem ambientes internos, todos em áreas urbanas e assentamentos rurais. 
Os prédios públicos têm características variadas (alvenaria; laje/telha Eternit/telha cerâmica; 
com/sem forro; piso cerâmica/concreto/etc; iluminações natural e/ou artificial (lâmpadas 
fluorescentes/LED); ventilação natural e/ou artificial (ventiladores/ar condicionado) com atendimento 
nas diversas áreas de atuação da Prefeitura: administração, educação, saúde, obras, assistência 
social e agricultura. O trabalho nestes locais poderá ser realizado ao nível do solo ou em altura, 
interior e exterior dessas edificações. Poderá haver o contato eventual com esgoto em virtude de 
manutenções em redes internas de esgoto compostas por tubulações e peças sanitárias de edifícios 
públicos. As redes externas públicas são de responsabilidade da concessionária de água e esgoto 
do município. Os trabalhos a céu aberto são com exposição solar variável de acordo com as 
condições climáticas locais (sol, chuva, frio e calor) sendo a atividade interrompida em caso de 
chuvas e riscos de acidentes. O labor pode ocorrer junto a maquinários, veículos, materiais e 
equipamentos da Prefeitura. Existe exposição ao ruído em níveis variáveis de pressão sonora [de 
61,5 dB (A) a 116,0 dB(A)] com média de 72,5 dB(A), sempre abaixo dos limites de tolerância de 85 
dB(A) da NR 15; possível exposição a poeiras respiráveis (estimativa com exposição inferior a 3,00 
mg/m³); contato com cimento, areia, brita, madeira e outros materiais utilizados na construão civil. O 
trânsito e deslocamento durante a jornada laboral se dá em carros e caminhões da Prefeitura. Faz 
uso de ferramentas manuais e mecânicas (enxadas, pás, picareta, corta mármore (serra maquita), 
furadeira, serrote, martelos, colher de pedreiro, nível, carrinhos de mão, etc). De modo intermitente 
aos serviços externos, os colaboradores permanecem a disposição da pasta no pátio de Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, composto de edificações de pavimento único em alvenaria 
e cobertura Eternit, além de um pátio sem pavimentação para o estacionamento de veículos, 
caminhões, máquinas e equipamentos. Essas edificações têm salas administrativas e da defesa civil; 
almoxarifado; cozinha; banheiros e varanda. O local dispõe de um bebedouro com água potável e 
gelada para os seus colaboradores. A cozinha da pasta também disponibilizava café, almoço e 
lanche para os seus funcionários. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pela descrição da Prefeitura, o Ofical de Manutenção deverá: atuar na construção, manutenção, 
conservação e recuperação do patrimônio público; montar, testar e manter instalações elétricas e 
similares; montar e reparar sistemas de tubulações de água, esgoto pias, tanques, vasos sanitários, 
registros, torneiras, caixas d´água e outros; desmontar, montar e recolocar pneus em veículos, 
reparar pneus examinando partes internas e externas; identificar e retirar corpos estranhos nas 
bandas de rodagem; executar obras de alvenaria em paredes, pisos e telhados em estruturas 
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internas e externas; realizar reparos e revestimentos em estruturas hidráulicas e de esgotos; 
executar serviços gerais de pinturas; montar e reparar peças de madeira, utilizando ferramentas 
manuais e mecânicas, confeccionar conjuntos ou peças de edificações; compor tesouras, armações 
de telhados, andaimes, armações de portas, janelas, caixilhos e outras esquadrias; atuar na 
recuperação, conservação e manutenção de máquinas pesadas e veículos; verificar as condições 
de funcionamento; regular e reparar sistema de freios; desmontar e montar motores e caixa de 
transmissão automática e outros componentes; socorrer veículos e máquinas avariadas; zelar pela 
guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados; zelar pela limpeza e conservação 
de ferramentas, equipamentos e dependências. Dentre as funções descritas nesta planilha, não 
considerar aquelas desempenhadas de forma permanente pelo Oficial de Manutenção como 
Eletricista, Mecânico e Motorista, devendo para isso, consultar os laudos elaborados para estas 
funções. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físi-
cos 

Calor 28,5°C para mais ou 
para menos Solar Habitual 

Radiação 
solar Qualitativa Solar Habitual 

Ruído 
61,5 a 116,0 dB(A) 
com média de 72,5 

dB(A) 

Ferramentas de 
trabalho; trânsto, etc Habitual 

Quími
cos 

Poeiras 
respiráveis 

Estimativa < 3.00 
mg/m³ 

Ambientes de 
trabalho com 

possível emissão de 
poeiras; uso de 

ferramentas. 

De modo Eventual, 
estando abaixo do 

limite de tolerância de 
3,00mg/m3, da 

(ACGIH) recomendada 
pelo MTE 

Poeiras totais Estimativa < 10,00 
mg/m³ Cimento 

De modo Eventual 
estando abaixo d limite 
de tolerância de 10,00 

mg/m³ da (ACGIH) 
recomendada pelo 

MTE 
Bioló-
gicos 

Vírus, fungos 
e bactérias Avaliação qualitativa Rede de esgoto Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Ferramentas de trabalho se encontravam em boas condições de uso e segurança. 
• Havia bebedouro para água potável e gelada. 
• Havia café, lanche e almoço disponível na sede para funcionários da Secretaria de Obras. 
• Nas vias externas (ruas e logradouros públicos) existe o uso de sinalização (cones e fitas) 

de trânsito para maior segurança dos colaboradores. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor: EPIs: óculos de proteção contra impactos de 
partículas e insolação; máscara semi facial do tipo PFF1; capacete de segurança com jugular; 
protetor auricular tipo plug ou concha; protetor solar; botina de segurança e bota de borracha 
conforme o caso; boné ou touca árabe; camisa manga comprida; Luvas de raspa ou couro ou luva 
de algodão pigmentada na palma; luvas nitrílicas ou látex; capa de chuva. Em caso de trabalhos em 
altura, cinto de segurança com duplo talabarte, lembrando-se que para esses trabalhos, o 
trabalhador deve fazer curso de treinamento em altura (NR 35) e ter atestado médico ocupacional 
com aprovação para este tipo de trabalho. Antes do início de cada trabalho, realizar APR (Análise 
Preliminar de Riscos) para identificação dos riscos ambientais, ergonômicos, de acidentes e 
implantação das medidas de proteção coletiva e individual. 

• Todos os equipamentos elétricos deverão estar devidamente aterrados, devendo constar 
para cada máquina ou equipamento o laudo de aterramento elétrico elaborado por profissional 
legalmente habilitado junto seu Conselho de Classe. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Emissão de Ordem de Serviço (O.S); Permissão de Trabalho (P.T) e Análise Preliminar de 
Riscos (APR) para cada atividade realizada. 

• Garrafa térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. 
Acrescentar copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 

• Máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes móveis, projeção 
de peças ou de partículas de materiais devem ser providos de proteção adequada. 

• Na operação de máquinas e equipamentos com tecnologia diferente da que o operador 
estava habituado a usar, deve ser feito novo treinamento, de modo a qualifica-lo à utilização dos 
mesmos. 

• As máquinas e os equipamentos devem ter dispositivo de acionamento e parada localizado 
de modo que: a) seja acionado ou deligado pelo operador na sua posição de trabalho; b) não se 
localize na zona perigosa da máquina ou do equipamento; c) possa ser desligado em caso de 
emergência por outra pessoa que não seja o operador; d) não possa ser acionado ou desligado 
involuntariamente pelo operador ou por qualquer outra forma acidental; e) não acarrete riscos 
adicionais. 

• Máquinas e equipamentos móveis ou fixos devem atender as normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho (em especial as NR 10 (Instalações Elétricas) e NR 12 (Máquinas e 
Equipamentos)). 

• Em caso de trabalho com materiais, redes ou aparelhos energizados, o Colaborador deverá, 
obrigatoriamente, ter o curso de NR 10 (Serviços em Eletricidade). Serviços em eletricidade devem 
ser executados pelo Eletricista o por aquele que o vier a substituir de forma permanente. 
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• Toda máquina deve possuir dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por 

pessoa não autorizada. 
• As máquinas, equipamentos e ferramentas devem ser submetidos à inspeção e manutenção 

de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes, dispensando-se especial atenção a freios, 
mecanismos de direção, cabos de tração e suspensão, sistema elétrico e outros dispositivos de 
segurança. 

• As inspeções de máquinas e equipamentos devem ser registradas em documento 
específico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a indicação 
de pessoa, técnico ou empresa habilitada que a realizou. 

• Nas operações com equipamentos pesados, devem ser observadas as seguintes medidas 
de segurança: a) antes de iniciar a movimentação ou dar partida no motor é preciso certificar-se de 
que não há ninguém trabalhando sobre, debaixo ou perto dos mesmos, b) os equipamentos que 
operam em marcha a ré, devem possuir alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio e retrovisores 
em bom estado; c) o transporte de acessórios e materiais por içamento deve ser feito o mais próximo 
possível do piso, tomando-se as devidas precauções de isolamento da área de circulação, transporte 
de materiais e de pessoas; d) as máquinas não devem ser operadas em posição que comprometa 
sua estabilidade; e) é proibido manter sustentação de equipamentos e máquinas somente pelos 
cilindros hidráulicos quando em movimentação; f) devem ser tomadas precauções especiais quando 
da movimentação de máquinas e equipamentos próximos a redes elétricas. 

• As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego 
das defeituosas, danificadas ou improvisadas, devendo ser substituídas pelo empregador ou 
responsável. 

• As mangueiras e conexões de alimentação das ferramentas pneumáticas devem resistir às 
pressões de serviço, permanecendo firmemente presas aos tubos de saída e afastadas das vias de 
circulação. 

• É proibida a utilização de ferramentas elétricas manuais sem duplo isolamento. 
• Os protetores removíveis de máquinas, equipamentos e ferramentas diversas só podem ser 

retirados para limpeza, lubrificação, reparo e ajuste e após devem ser obrigatoriamente, 
recolocados. 

• Não carregar pesos de modo que estes possam comprometer ocasionar acidentes ou 
problemas de saúde. Fazer uso de carrinhos ou veículos de transporte. 

• Fazer pausas de modo a descansar os membros inferiores, por se tratar de uma atividade 
realizada longo tempo na posição de pé. 

• Interromper qualquer atividade em casos de fenômenos atmosféricos com riscos de raios, 
não permanecendo sob árvores. O funcionário deverá se dirigir imediatamente a algum abrigo, se 
protegendo de chuvas e descargas atmosféricas. 

• Não permitir brincadeiras durante o expediente. 
• Veículos de transporte de pessoal com aprovação do DETRAN. 
• Proibição de caronas em maquinários e carrocerias de caminhões. 
• Vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de 

trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais 
não destinados para este fim e o uso de calçados abertos. 

• A operação de maquinários e veículos deverá ser realizada exclusivamente por operadores 
habilitados e treinados e devidamente identificados por crachá. 

• Emprego de máquinas unicamente para os fins concebidos, operados por trabalhadores 
capacitados e qualificados e utilizados dentro dos limites operacionais e restrições indicadas pelos 
fabricantes.  
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• Máquinas, equipamentos e implementos utilizados com as suas transmissões de força 

protegidas. 
• Máquinas e equipamentos motorizados móveis com faróis, luzes e sinais sonoros de ré 

acoplados ao sistema de câmbio de marchas, buzina e espelho retrovisor. 
• Nas paradas temporárias ou prolongadas, os controles deverão ser colocados em posição 

neutra e devem ser acionados os freios. 
• Prover frentes de trabalho com água potável e fresca; sanitários químicos para necessidades 

fisiológicas; água e sabão líquido para lavagem e higienização das mãos. 
• Todos os itens de segurança das máquinas devem ser verificados antes e após o início dos 

trabalhos. 
• O operador jamais deverá se ausentar das máquinas e dos veículos de sua 

responsabilidade, mantendo estes desligadas. 
• Em vias públicas priorizar condições de trabalho que minimizem os riscos de atropelamento 

deste colaborador e de colegas; por meio de sinalização das vias (piscas alertas, cones, bandeiras, 
galhos e demais medidas de proteção). 

• Elaborar PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme este programa. 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 
• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 

à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. Recomendo a contratação de outros serviços em segurança do trabalho para melhor 
avaliação dos riscos existentes e as medidas de segurança necessárias para proteção dos 
trabalhdores. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de OFICIAL DE MANUTENÇÃO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Em relação ao calor, esta exposição ocorre em dias de 

maiores amplitudes térmicas locais, variando para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas, horário e local de prestação do serviço. Não existe fonte 
artificial de calor, de modo que amplitudes térmicas elevadas se dão em função da 
localização geográfica e não por circunstâncias de trabalho. Em relação a radiação 
solar, a exposição se dá em maior grau em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade 
e em áreas com pouca proteção solar (coberturas prediais e copas de árvores). A 
avaliação é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não 
existe regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. 
Em relação ao ruído, as amplitudes mínimas e máximas variam entre 61,5 dB(A) e 
116,0 dB(A), sendo as médias de 72,5 dB(A), portanto, abaixo dos limites de tolerância 
do anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE. Recomendo o uso de protetor 
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auricular, pois, para exposições a partir de 80 dB(A), o seu uso é obrigatório, conforme 
norma NR 9 do MTE. Adicionar os demais EPIs sugeridos na planilha acima. 
 Agentes Químicos: Pode haver exposição a poeiras respiráveis e poeiras 

totais dentro dos limites de tolerância de tolerância de 3,00 mg/m³ e 10,00 mg/m³, 
respectivamente em serviços diversos, mesmo sem o uso de EPIs. A exposição a 
poeiras não ocorre de modo habitual e sim eventual. 
 Agentes Biológicos: Possível contato eventual com esgoto quando na 

manutenção de redes de esgoto ou conserto de peças sanitárias (tubulações ou vasos 
entupidos, vazamento ou danificados). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. Os limites de 
tolerância previstos variam de acordo com o tempo de exposição ao ruído [85 dB(A) 
por 8 hs; 86 dB(A) por 7 hs; 87 dB(A) por 6 hs; 86 dB(A) por 5 hs; 90 dB(A) por 4 hs; 
91 dB(A) por 3 hs e 30 min; 92 dB(A) por 3 hs; 93 dB(A) por 2 hs e 40 min; 94 dB(A) 
por 2 hs e 15 min; 95 dB(A) por 2 hs; 96 dB(A) por 1 h e 40 min; 98 dB(A) por 1 h e 15 
min; 100 dB(A) por 1 h; 102 dB(A) por 45 min; 104 dB(A) por 35 min; 105 dB(A) por 
30 min; 110 dB(A) por 15 min; 112 dB(A) e 115 dB(A) por 7 min]. Pela dosimetria de 
ruído realizada, verificou-se nível médio de exposição sonora abaixo do limite de 
tolerância proposto pela norma regulamentadora NR 15 do MTE. A avaliação para 
radiação solar é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 
da NR-15 do Ministério do Trabalho. De acordo com Saliba, T.M (2013), do ponto de 
vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o enquadramento como 
insalubre na exposição a raios solares (orientação jurisprudencial do TST n° 173-SDI). 
Embora este colaborador labore em áreas externas sujeitas a temperaturas elevadas 
em virtude das condições climáticas na maior parte do ano, esta fonte de calor é 
natural (radiação solar) e não artificial (fornos ou fogões, por exemplo). A exposição a 
temperaturas elevadas deverá ocorrer mesmo em períodos de descanso e folgas e se 
dá principalmente em função da localização geográfica do município em que este 
colaborador reside. Esta exposição é inclusive considerada sem importância pelo 
Ministério do Previdência que para caracterização da aposentadoria especial, exige 
exposição a fonte artificial de calor, desconsiderando as fontes naturais. Assim, não 
fica caracterizada a insalubridade por por nenhum dos agentes físicos. 
 Agentes Químicos: Anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

Os limites de tolerância para poeiras respiráveis e poeiras totais são respectivamente 
3,00mg/m3 e 10,00 mg/m³ conforme, American Conference of Govermmental 
Hygienicistis (ACGIH) recomendada pelo MTE, através Lei N° 6.514 de 22/12/1977 
que rege a Portaria N° 3.214 de 08/06/1978. As exposições se dão abaixo dos limites 
de tolerância, não sendo caracterizada a insalubridade por agentes químicos. 
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 Agentes Biológicos: anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho. A 

insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em grau médio ou 
máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) pacientes em isolamento por 
doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente 
esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 2) carnes, 
glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras 
de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 3) esgotos (galerias e tanques) 
[Comentário: qualquer colaborador da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos não fica encarregado de serviços exclusivos em redes de esgoto que são 
realizados eventualmente e não de forma permanente. São serviços ocasionais 
apenas para pequenas manutenções (consertos, desentupimentos e trocas de peças 
sanitárias, caixas sifonadas, tubos, etc). Esses trabalhos não são realizados de forma 
permanente em redes de esgoto, como para aqueles trabalhadores de empresas 
concessionárias de água e esgoto, daí não ficando caracterizada a insalubridade]; e 
4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação. Os serviços com lixo urbano são realizados por equipe exclusiva da 
Prefeitura]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou 
operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material 
infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde 
humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem 
como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 
esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. Os serviços 
realizados em unidades de saúde são apenas eventuais e não existe o contato com 
pacientes, porque não é de sua atribuição o atendimento a estes.]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 3) contato 
em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros 
produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 4) laboratórios de 
análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico. trabalho não enquadrado nessa 
situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se 
tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação] 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de OFICIAL DE MANUTENÇÃO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS não 
ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de OFICIAL DE MANUTENÇÃO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS não 
expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Oficial de Manutenção descrito na planilha 
acima para esta unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. É o caso dos oficias de 
manutenção que laboram de forma permanente como eletricista, motorista ou em 
serviços de mecânica. 
 

Observação 3: recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular dos EPIs 
indicados ao longo do laudo para este cargo conforme normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho. Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. 
Treinamentos e observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente 
neste momento. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 

Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 
CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.11 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos 
CARGO/FUNÇÃO: Operador de Máquinas Leves 

Levantamentos Ambientais: 09/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 01/09/2017; 
19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 29/11/2017. 
 

Observação: para o Operador de Máquinas Leves cedido à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Rural, consultar o laudo correspondente. Este laudo não vale para 
servidores concursados como operador de máquinas leves nesta secretaria que estão a serviço de 
outras pastas nesta ou outra função. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Máquinas Leves (Retroescavadeira e outras). O posto do operador é coberto, estando o colaborador 
sujeito a variações climáticas (sol e chuva, calor e frio). São operadas em áreas urbanas e rurais do 
município, estando sujeito a níveis mínimos e máximos de pressão sonora entre 64,9 dB(A) e 110,7 
dB(A), sendo os níveis médios de 86,8 dB(A) na retroescavadeira, logo, acima dos níveis de 
tolerância da NR 15. De modo intermitente aos serviços externos, os colaboradores permanecem a 
disposição da pasta no pátio de Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, composto de 
edificações de pavimento único em alvenaria e cobertura Eternit, além de um pátio sem 
pavimentação para o estacionamento de veículos, caminhões, máquinas e equipamentos. Essas 
edificações têm salas administrativas e da defesa civil; almoxarifado; cozinha; banheiros e varanda. 
O local dispõe de um bebedouro com água potável e gelada para os seus colaboradores. A cozinha 
da pasta também disponibilizava café, almoço e lanche para os seus funcionários. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Na descrição dos cargos da Prefeitura, o Operador de Máquinas Leves deverá operacionalizar 
máquinas e equipamentos como tratores agrícolas e outros equipamentos; fazer manutenção e 
limpeza da cidade; auxiliar na conservação e manutenção das estradas; executar serviços de 
elevação de grade, cascalhamento; auxiliar nos serviços de limpeza pública, coleta e remoção de 
lixo e entulhos; executar reparos de emergência e solicitar as revisões periódicas; diagnosticar com 
os mecânicos, possíveis problemas apresentados em seu equipamentos; fazer manutenção das 
máquinas do uso em serviço e desenvolver outras atividades atinentes a função. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físi-
cos 

Calor 28,5°C para mais ou para menos Solar Habitual 
Radiação solar Qualitativa Solar Habitual 

Ruído 64,9 a 110,7 dB(A) com média de 
86,8 dB(A) 

Maquinários, 
veículos, 

caminhões, etc 
Permanente 

Quími
cos 

Poeiras 
respiráveis Estimativa < 3.00 mg/m³ 

Movimentação 
de agregados 

minerais; 
trânsito de 
veículos e 
máquinas. 

Eventual, 
estando 

abaixo do 
limite de 

tolerância de 
3,00mg/m3, 
da (ACGIH) 
recomendad
a pelo MTE 
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 Poeiras totais Estimativa < 10,00 mg/m³ 

Movimentação 
de agregados 

minerais; 
trânsito de 
veículos e 
máquinas. 

Eventual 
estando 
abaixo d 
limite de 

tolerância de 
10,00 mg/m³ 
da (ACGIH) 
recomendad
a pelo MTE 

Bioló-
gicos 

Não 
consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• A sede da pasta administrativa atendia as condições sanitárias previstas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Havia bebedouro para água potável e gelada na secretaria. 
• Havia café, lanche e almoço disponível na secretaria. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor: óculos de proteção contra impactos de 
partículas e insolação; boné ou touca árabe; capacete de segurança; protetor auricular; protetor 
solar; botina de segurança; camisa manga comprida; luvas de segurança em raspa. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Emissão de Ordem de Serviço (O.S); Permissão de Trabalho (P.T) e Análise Preliminar de 
Riscos (APR) para cada atividade realizada. 

• Garrafa térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. 
Acrescentar copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 

• Dentro das viabilidades técnica e financeira, priorizar o uso de máquinas cabinadas (maior 
conforto térmico do condutor, minimização da exposição solar e menor exposição ao ruído). 

• Avaliação mecânica dos veículos quanto ao atendimento das normas do DETRAN e normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho (em especial a NR 12). 

• Veículos de transporte de pessoal com aprovação do DETRAN; 
• Proibição de caronas em maquinários e carrocerias de caminhões; 
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• O empregador deverá vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de 

contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda 
de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso de calçados abertos 

• A operação de maquinários e veículos deverá ser realizada exclusivamente por operadores 
habilitados e treinados e devidamente identificados por crachá. 

• Emprego de máquinas unicamente para os fins concebidos, operados por trabalhadores 
capacitados e qualificados e utilizados dentro dos limites operacionais e restrições indicadas pelos 
fabricantes.  

• Máquinas, equipamentos e implementos utilizados com as suas transmissões de força 
protegidas. 

• Máquinas e equipamentos motorizados móveis com faróis, luzes e sinais sonoros de ré 
acoplados ao sistema de câmbio de marchas, buzina e espelho retrovisor. 

• Nas paradas temporárias ou prolongadas, os controles deverão ser colocados em posição 
neutra e devem ser acionados os freios. 

• Comunicar concessionárias de energia, água e esgoto em caso de risco a segurança do 
trabalhador e interromper as atividades de imediato nessas situações e também em situações de 
descarga atmosféricas, procurando abrigo seguro. 

• Prover frentes de trabalho com água potável e fresca; sanitários químicos para necessidades 
fisiológicas; água e sabão líquido para lavagem e higienização das mãos. 

• Todos os itens de segurança das máquinas devem ser verificados antes e após o início dos 
trabalhos. 

• O operador jamais deverá se ausentar das máquinas e dos veículos de sua 
responsabilidade, mantendo estes desligadas. 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 
elaboração; 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 
• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 

à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. Recomendo a contratação de outros serviços em segurança do trabalho para melhor 
avaliação dos riscos existentes e as medidas de segurança necessárias para proteção dos 
trabalhdores. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Em relação ao calor, esta exposição ocorre em dias de 

maiores amplitudes térmicas locais, variando para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas, horário e local de prestação do serviço. Não existe fonte 
artificial de calor, de modo que amplitudes térmicas elevadas se dão em função da 
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localização geográfica e não por circunstâncias de trabalho. Em relação a radiação 
solar, a exposição se dá em maior grau em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade 
e em áreas com pouca proteção solar (coberturas prediais e copas de árvores). A 
avaliação é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não 
existe regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. 
Em relação ao ruído, as amplitudes mínimas e máximas variam entre 64,9 dB(A) e 
110,7 dB(A) sendo a média de 86,8 dB(A) na retroescavadeira, portanto, acima dos 
limites de tolerância do anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, sem 
proteção, o que caracteriza a insalubridade por exposição ao ruído. Recomendo o uso 
de protetor auricular, pois, para exposições a partir de 80 dB(A), o seu uso é 
obrigatório, conforme norma NR 9 do MTE. Os demais EPIs recomendados também 
deverão ser de uso obrigatório de acordo com APR (Análise Preliminar de Riscos). O 
uso de protetor auricular precedido de treinamento, será suficiente para neutralização 
da insalubridade por ruído. 
 Agentes Químicos: Pode haver exposição a poeiras respiráveis e poeiras 

totais abaixo dos limites de tolerância de tolerância de 3,00 mg/m³ e 10,00 mg/m³, 
respectivamente em serviços diversos, mesmo sem o uso de EPIs. A exposição a 
poeiras não ocorre de modo habitual e sim eventual, durante os serviços de 
escavação, movimentação de agregados minerais e trânsito de máquinas e veículos. 
Mesmo com esses serviços, a dispersão de poeira na atmosfera não se mantém de 
forma contínua. 
 Agentes Biológicos: Não enquadrados. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. Os limites de 
tolerância previstos variam de acordo com o tempo de exposição ao ruído [85 dB(A) 
por 8 hs; 86 dB(A) por 7 hs; 87 dB(A) por 6 hs; 86 dB(A) por 5 hs; 90 dB(A) por 4 hs; 
91 dB(A) por 3 hs e 30 min; 92 dB(A) por 3 hs; 93 dB(A) por 2 hs e 40 min; 94 dB(A) 
por 2 hs e 15 min; 95 dB(A) por 2 hs; 96 dB(A) por 1 h e 40 min; 98 dB(A) por 1 h e 15 
min; 100 dB(A) por 1 h; 102 dB(A) por 45 min; 104 dB(A) por 35 min; 105 dB(A) por 
30 min; 110 dB(A) por 15 min; 112 dB(A) e 115 dB(A) por 7 min]. Pela dosimetria de 
ruído realizada, verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se 
encontrava em 85,6 dB(A) na motoniveladora; 86,8 dB(A) na retroescavadeira e 91,9 
dB(A) na pá carregadeira, portanto, acima do limite de tolerância proposto pela norma 
regulamentadora NR 15 do MTE. A avaliação para radiação solar é apenas qualitativa. 
Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da NR-15 do Ministério do Trabalho. 
De acordo com Saliba, T.M (2013), do ponto de vista jurídico, o TST adotou o 
entendimento de que não há o enquadramento como insalubre na exposição a raios 
solares (orientação jurisprudencial do TST n° 173-SDI). Embora este colaborador 
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labore em áreas externas sujeitas a temperaturas elevadas em virtude das condições 
climáticas na maior parte do ano, esta fonte de calor é natural (radiação solar) e não 
artificial (fornos ou fogões, por exemplo). Essa exposição a temperaturas elevadas 
deverá ocorrer mesmo em períodos de descanso e folgas e se dá principalmente em 
função da localização geográfica do município em que este colaborador reside. Esta 
exposição é inclusive considerada sem importância pelo Ministério do Previdência que 
para caracterização da aposentadoria especial, exige exposição a fonte artificial de 
calor, desconsiderando as fontes naturais. Assim, fica caracterizada a insalubridade 
por exposição ao ruído. 
 Agentes Químicos: Anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

Os limites de tolerância para poeiras respiráveis e poeiras totais são respectivamente 
3,00mg/m3 e 10,00 mg/m³ conforme, American Conference of Govermmental 
Hygienicistis (ACGIH) recomendada pelo MTE, através Lei N° 6.514 de 22/12/1977 
que rege a Portaria N° 3.214 de 08/06/1978. As exposições se dão abaixo dos limites 
de tolerância, não sendo caracterizada a insalubridade por agentes químicos. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) POR 
EXPOSIÇÃO AO RUÍDO ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA SEM A DEVIDA 
PROTEÇÃO. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO AO RUÍDO 
ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA SEM A DEVIDA PROTEÇÃO. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
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adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Operador de Máquinas Leves na planilha 
acima para esta unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. Como exemplo, temos o 
Operador de Máquinas Leves Carleandro Soares de Farias que na data dos 
levantamentos ambientais estava cedido à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Rural. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade por ruído é possível desde que 
medidas de proteção coletiva ou individual (uso de protetores auriculares) sejam 
implementadas pelo órgão público junto ao colaborador ou o uso de máquinas com 
menor exposição ao ruído. Para validade dessa afirmativa, são obrigatórios os 
treinamentos quanto ao uso obrigatório e correto de EPIs e atendimento às demais 
normas de segurança do trabalho. Garantir a distribuição gratuita e regular de EPIs 
com C.A (Certificado de Aprovação) do Ministério do Trabalho. 
 

Observação 4: recomendo a distribuição gratuita e regular dos demais EPIs indicados 
ao longo do laudo para este cargo conforme normas regulamentadoras do Ministério 
do Trabalho. Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. 
Treinamentos e observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente 
neste momento. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.12 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos 
CARGO/FUNÇÃO: Operador de Máquinas Pesadas 

Levantamentos Ambientais: 09/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 01/09/2017; 
19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 29/11/2017. 
 

Observação: para o Operador de Máquinas Pesadas cedido à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Rural, consultar o laudo correspondente. Este laudo não vale para 
servidores concursados como operador de máquinas pesadas nesta secretaria que estão a serviço 
de outras pastas nesta ou outra função. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Máquinas Pesadas (Pá carregadeira e Motoniveladora) com coberturas cabinadas ou não operadas 
em áreas urbanas e rurais do município, estando sujeito a níveis mínimos e máximos de pressão 
sonora entre 64,6 dB(A) e 109,7 dB(A), sendo os níveis médios de 85,6 dB(A) nas montoniveladoras 
e de 91,9 dB(A) na pá carregadeira, logo, acima dos níveis de tolerância da NR 15. De modo 
intermitente aos serviços externos, os colaboradores permanecem a disposição da pasta no pátio de 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, composto de edificações de pavimento único em 
alvenaria e cobertura Eternit, além de um pátio sem pavimentação para o estacionamento de 
veículos, caminhões, máquinas e equipamentos. Essas edificações têm salas administrativas e da 
defesa civil; almoxarifado; cozinha; banheiros e varanda. O local dispõe de um bebedouro com água 
potável e gelada para os seus colaboradores. A cozinha da pasta também disponibilizava café, 
almoço e lanche para os seus funcionários. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Na descrição dos cargos da Prefeitura, o Operador de Máquinas Pesadas deverá: operacionalizar 
máquinas e equipamentos de terraplenagem e máquinas rodoviárias em geral; executar serviços de 
abertura e conservação de rodovias e vias urbanas em geral; fazer manutenção e limpeza da cidade; 
fazer consertos e nivelamento das estradas; executar serviços de elvação de grade, cascalhamento, 
escoamento de águas pluviais; construir aterros e outros melhoramentos; executar serviços de 
escavações e abertura de valas; diagnosticar com os mecânicos possíveis problemas apresentados 
em seus equipamentos; fazer manutenção das máquinas do uso em serviço; executar os serviços 
de carregamento de caminhões caçamba e desenvolver outras atividades adnentes à função. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físi-
cos 

Calor 28,5°C para mais ou para menos Solar Habitual 
Radiação solar Qualitativa Solar Habitual 

Ruído 
64,6 a 109,7 dB(A) com média de 
85,6 dB(A) na motoniveladora e 
91,9 dB(A) na pá carregadeira 

Maquinários, 
veículos, 

caminhões, etc 
Habitual 

Quími
cos 

Poeiras 
respiráveis Estimativa < 3.00 mg/m³ 

Movimentação 
de agregados 

minerais; 
trânsito de 
veículos e 
máquinas. 

Eventual, 
estando 

abaixo do 
limite de 

tolerância de 
3,00mg/m3, 
da (ACGIH) 
recomendad
a pelo MTE 
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Poeiras totais Estimativa < 10,00 mg/m³ 

Movimentação 
de agregados 

minerais; 
trânsito de 
veículos e 
máquinas. 

Eventual 
estando 
abaixo d 
limite de 

tolerância de 
10,00 mg/m³ 
da (ACGIH) 
recomendad
a pelo MTE 

Bioló-
gicos 

Não 
consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• A sede da pasta administrativa atendia as condições sanitárias previstas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Havia bebedouro para água potável e gelada na secretaria. 
• Havia café, lanche e almoço disponível na secretaria. 
• Uma das máquinas era cabinada, porém, o ar condicionado se encontrava com defeito. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor: óculos de proteção contra impactos de 
partículas e insolação; boné ou touca árabe; capacete de segurança; protetor auricular; protetor 
solar; botina de segurança; camisa manga comprida; luvas de segurança em raspa. O atendimento 
deste item deverá ser imediato. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Emissão de Ordem de Serviço (O.S); Permissão de Trabalho (P.T) e Análise Preliminar de 
Riscos (APR) para cada atividade realizada. 

• Garrafa térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. 
Acrescentar copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 

• Dentro das viabilidades técnica e financeira, priorizar o uso de máquinas cabinadas (maior 
conforto térmico do condutor, minimização da exposição solar e menor exposição ao ruído). 
Consertar o ar condicionado da patrol que se encontrava com defeito. 

• Avaliação mecânica dos veículos quanto ao atendimento das normas do DETRAN e normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho (em especial a NR 12). 

• Veículos de transporte de pessoal com aprovação do DETRAN; 
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• Proibição de caronas em maquinários e carrocerias de caminhões; 
• O empregador deverá vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de 

contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda 
de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso de calçados abertos 

• A operação de maquinários e veículos deverá ser realizada exclusivamente por operadores 
habilitados e treinados e devidamente identificados por crachá. 

• Emprego de máquinas unicamente para os fins concebidos, operados por trabalhadores 
capacitados e qualificados e utilizados dentro dos limites operacionais e restrições indicadas pelos 
fabricantes.  

• Máquinas, equipamentos e implementos utilizados com as suas transmissões de força 
protegidas. 

• Máquinas e equipamentos motorizados móveis com faróis, luzes e sinais sonoros de ré 
acoplados ao sistema de câmbio de marchas, buzina e espelho retrovisor. 

• Nas paradas temporárias ou prolongadas, os controles deverão ser colocados em posição 
neutra e devem ser acionados os freios. 

• Comunicar concessionárias de energia, água e esgoto em caso de risco a segurança do 
trabalhador e interromper as atividades de imediato nessas situações e também em situações de 
descarga atmosféricas, procurando abrigo seguro. 

• Prover frentes de trabalho com água potável e fresca; sanitários químicos para necessidades 
fisiológicas; água e sabão líquido para lavagem e higienização das mãos. 

• Todos os itens de segurança das máquinas devem ser verificados antes e após o início dos 
trabalhos. 

• O operador jamais deverá se ausentar das máquinas e dos veículos de sua 
responsabilidade, mantendo estes desligadas. 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 
elaboração; 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 
• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 

à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. Recomendo a contratação de outros serviços em segurança do trabalho para melhor 
avaliação dos riscos existentes e as medidas de segurança necessárias para proteção dos 
trabalhdores. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Em relação ao calor, esta exposição ocorre em dias de 

maiores amplitudes térmicas locais, variando para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas, horário e local de prestação do serviço. Não existe fonte 
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artificial de calor, de modo que amplitudes térmicas elevadas se dão em função da 
localização geográfica e não por circunstâncias de trabalho. Em relação a radiação 
solar, a exposição se dá em maior grau em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade 
e em áreas com pouca proteção solar (coberturas prediais e copas de árvores). A 
avaliação é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não 
existe regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. 
Em relação ao ruído, as amplitudes mínimas e máximas variam entre 64,6 dB(A) e 
109,7 dB(A), sendo as médias de 85,6 dB(A) na motoniveladora e 91,9 dB(A) na pá 
carregadeira, portanto, acima dos limites de tolerância do anexo 1 da norma 
regulamentadora NR 15 do MTE, sem proteção, o que caracteriza a insalubridade por 
exposição ao ruído. Recomendo o uso de protetor auricular, pois, para exposições a 
partir de 80 dB(A), o seu uso é obrigatório, conforme norma NR 9 do MTE e protetor 
solar + touca árabe e demais EPIs apontados na planilha acima. O uso de protetor 
auricular precedido de treinamento, será suficiente para neutralização da 
insalubridade por ruído. 
 Agentes Químicos: Pode haver exposição a poeiras respiráveis e poeiras 

totais abaixo dos limites de tolerância de tolerância de 3,00 mg/m³ e 10,00 mg/m³, 
respectivamente em serviços diversos, mesmo sem o uso de EPIs. A exposição a 
poeiras não ocorre de modo habitual e sim eventual, durante os serviços de 
escavação, movimentação de agregados minerais e trânsito de máquinas e veículos. 
Mesmo com esses serviços, a dispersão de poeira na atmosfera não se mantém de 
forma contínua. 
 Agentes Biológicos: Não enquadrados. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. Os limites de 
tolerância previstos variam de acordo com o tempo de exposição ao ruído [85 dB(A) 
por 8 hs; 86 dB(A) por 7 hs; 87 dB(A) por 6 hs; 86 dB(A) por 5 hs; 90 dB(A) por 4 hs; 
91 dB(A) por 3 hs e 30 min; 92 dB(A) por 3 hs; 93 dB(A) por 2 hs e 40 min; 94 dB(A) 
por 2 hs e 15 min; 95 dB(A) por 2 hs; 96 dB(A) por 1 h e 40 min; 98 dB(A) por 1 h e 15 
min; 100 dB(A) por 1 h; 102 dB(A) por 45 min; 104 dB(A) por 35 min; 105 dB(A) por 
30 min; 110 dB(A) por 15 min; 112 dB(A) e 115 dB(A) por 7 min]. Pela dosimetria de 
ruído realizada, verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se 
encontrava em 85,6 dB(A) na motoniveladora e 91,9 dB(A) na pá carregadeira, 
portanto, acima do limite de tolerância proposto pela norma regulamentadora NR 15 
do MTE. A avaliação para radiação solar é apenas qualitativa. Não existe limite de 
tolerância conforme Anexo 7 da NR-15 do Ministério do Trabalho. De acordo com 
Saliba, T.M (2013), do ponto de vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que 
não há o enquadramento como insalubre na exposição a raios solares (orientação 
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jurisprudencial do TST n° 173-SDI). Embora este colaborador labore em áreas 
externas sujeitas a temperaturas elevadas em virtude das condições climáticas na 
maior parte do ano, esta fonte de calor é natural (radiação solar) e não artificial (fornos 
ou fogões, por exemplo). Essa exposição a temperaturas elevadas deverá ocorrer 
mesmo em períodos de descanso e folgas e se dá principalmente em função da 
localização geográfica do município em que este colaborador reside. Esta exposição 
é inclusive considerada sem importância pelo Ministério do Previdência que para 
caracterização da aposentadoria especial, exige exposição a fonte artificial de calor, 
desconsiderando as fontes naturais. Assim, fica caracterizada a insalubridade por 
exposição ao ruído. 
 Agentes Químicos: Anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

Os limites de tolerância para poeiras respiráveis e poeiras totais são respectivamente 
3,00mg/m3 e 10,00 mg/m³ conforme, American Conference of Govermmental 
Hygienicistis (ACGIH) recomendada pelo MTE, através Lei N° 6.514 de 22/12/1977 
que rege a Portaria N° 3.214 de 08/06/1978. As exposições se dão abaixo dos limites 
de tolerância, não sendo caracterizada a insalubridade por agentes químicos. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do MTE. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) POR 
EXPOSIÇÃO AO RUÍDO ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA SEM A DEVIDA 
PROTEÇÃO. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO AO RUÍDO 
ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA SEM A DEVIDA PROTEÇÃO. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
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adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Operador de Máquinas Pesadas na planilha 
acima para esta unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. Como exemplo, temos o 
Operador de Máquinas Pesadas Egon Ariberto Bottcher que na data dos 
levantamentos ambientais estava cedido à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Rural. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade por ruído é possível desde que 
medidas de proteção coletiva ou individual (uso de protetores auriculares) sejam 
implementadas pelo órgão público junto ao colaborador ou o uso de máquinas com 
menor exposição ao ruído. Para validade dessa afirmativa, são obrigatórios os 
treinamentos quanto ao uso obrigatório e correto de EPIs e atendimento às demais 
normas de segurança do trabalho. Garantir a distribuição gratuita e regular de EPIs 
com C.A (Certificado de Aprovação) do Ministério do Trabalho. 
 

Observação 4: recomendo a distribuição gratuita e regular dos demais EPIs indicados 
ao longo do laudo para este cargo conforme normas regulamentadoras do Ministério 
do Trabalho. Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. 
Treinamentos e observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente 
neste momento. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.13 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos 
CARGO/FUNÇÃO: Secretário Municipal 

Levantamentos Ambientais: 09/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 01/09/2017; 
19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 29/11/2017. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos com edificações de pavimento único construído em 
alvenaria, piso cerâmica, forro em PVC; luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com iluminância 
variável entre 209,0 lux e 230,0 lux nas mesas de trabalho; ventilação natural e/ou artificial (ar 
condicionado) com temperatura de 24,0°C variável para mais ou para menos nos postos de trabalho 
de acordo com as condições climáticas locais e regulagem interna dos equipamentos de 
climatização. Dispõe de mesas e cadeiras para uso de computador e execução das demais tarefas 
administrativas do setor. Essa repartição pública possui salas administrativas do secretário e da 
defesa civil, almoxarifado, cozinha, banheiros e varanda, além de pátio sem cobertura e 
pavimentação para o estacionamento de veículos, maquinários e equipamentos. De forma 
intermitente, poderá estar a serviço da pasta em áreas externas à Secretaria (interiores e exteriores 
de repartições públicas; privadas; associações, etc) sujeito a condições climáticas variáveis, sendo 
o trânsito em carro de passeio, pick up e caminhões pertencentes à Secretaria ou Prefeitura. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Planejar, coordenar, executar, avaliar, controlar e definir prioridades políticas e administrativas no 
âmbito de sua área de atuação, em conformidade com as competências estabelecidas no regimento 
interno da Secretaria e de acordo com o plano de governo municipal; Realizar estudos e pesquisas 
às atividades de sua área, utilizando documentação e outras fontes de informações, analisando os 
resultados dos métodos utilizados, visando ampliar o próprio campo de conhecimento; Levantar as 
necessidades e definir os objetivos relativos a sua área de atuação, prevendo custos em função dos 
projetos e propostas, visando o cumprimento de normas estabelecidas; Analisar e aprovar projetos 
através de leitura, discussão e decisão junto com as chefias, para avaliar o cumprimento das 
diretrizes do programa de governo; Desenvolver e aprimorar contatos com outros órgãos públicos, 
recebendo reinvindicações, analisando e propondo soluções, para assegurar o pleno atendimento 
dos mesmos e do interesse do município; Prestar informações ao Prefeito Municipal sobre o 
desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos, elaborando relatórios ou outros meios, para 
possibilitar a avaliação das políticas de governo; Representar o Prefeito Municipal em solenidades e 
eventos, quando solicitado, visando o cumprimento dos compromissos assumidos; Executar outras 
tarefas correlatas. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Radiação solar Avaliação qualitativa Solar Eventual 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 

regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho; 
• Água potável e fresca. 
• Disponibilidade de cozinha para café, sucos, lanches e outras refeições no local. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Em caso de serviços externos ou ambientes a céu aberto (zonas urbanas e rurais), fazer uso 

de boné ou touca árabe, óculos de proteção, protetor solar, camiseta de manga comprida, calça e 
botina de proteção e capacete de proteção conforme o programa de segurança elaborado. 

• Disponibilizar garrafa térmica e canecas ou copos de uso individual para o transporte e 
consumo de água potável e fresca em caso de serviços de campo. 

• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 
musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador; 

• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 
funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 
elaboração; 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. Recomendo a contratação de outros serviços em segurança do trabalho para melhor 
avaliação dos riscos existentes e as medidas de segurança necessárias para proteção dos 
trabalhdores. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO MUNICIPAL na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO 
URBANO NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos 
considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
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 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO MUNICIPAL na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO 
URBANO não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de exposição 
permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
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 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO MUNICIPAL na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO 
URBANO não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do 
Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência 
Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Se o Colaborador em comissão ou efetivo neste cargo vier a laborar 
em outro cargo/função nesta ou outra unidade administrativa, consultar o laudo 
específico para o cargo em ocupação elaborado para a unidade administrativa. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.14 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos 
CARGO/FUNÇÃO: Trabalhador Braçal 

Levantamentos Ambientais: 09/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 
01/09/2017; 19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 29/11/2017 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Colaboradores sem posto fixo de trabalho em vias e logradouros públicos de áreas urbanas e 
assentamentos a céu aberto, com exposição solar e sujeito as condições climáticas variáveis (sol, 
chuva, frio e calor) sendo a atividade interrompida em caso de chuvas e riscos de acidentes. O labor 
pode ocorrer junto a maquinários, veículos, materiais e equipamentos da Prefeitura. Existe exposição 
ao ruído em níveis variáveis de pressão sonora [de 64,7 dB (A) a 107,8,0 dB(A)] com média de 78,7 
dB(A) ou 83,3 dB(A) no caso de serviços de tapa buraco com uso de cortador de asfalto e 
compactador, em todas as situações dentro dos limites de tolerância de 85 dB(A) da NR 15; possível 
exposição a poeiras respiráveis (estimativa com exposição inferior a 3,00 mg/m³); contato eventual 
com cimento asfáltico de petróleo, pó de pedra e cola asfáltica a frio. O trânsito e deslocamento 
durante a jornada laboral se dá em carros e caminhões da Prefeitura. Faz uso de ferramentas 
manuais e mecânicas (enxadas, pás, rastelos, vassourões, picareta, cortador de asfalto, cones de 
sinalização, carrinhos de mão, etc). De modo intermitente aos serviços externos, os colaboradores 
permanecem a disposição da pasta no pátio de Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
composto de edificações de pavimento único em alvenaria e cobertura Eternit, além de um pátio sem 
pavimentação para o estacionamento de veículos, caminhões, máquinas e equipamentos. Essas 
edificações têm salas administrativas e da defesa civil; almoxarifado; cozinha; banheiros e varanda. 
O local dispõe de um bebedouro com água potável e gelada para os seus colaboradores. A cozinha 
da pasta também disponibilizava café, almoço e lanche para os seus funcionários. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Segundo a Prefeitura, o Trabalhador Braçal poderá: executar serviços de capina e limpeza das vias 
públicas; conservar os parques, jardins e praças da cidade; executar serviços de podagens de 
plantas e árvores com orientação técnica; executar serviços de corte de gramas e rastelagens nos 
jardins; executar serviços de plantio de mudas e árvores de várias espécies; auxiliar nos serviços de 
tapa buracos de vias públicas e executar outras atividades inerentes ao cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físi-
cos 

Calor 28,5°C para mais ou para 
menos Solar Habitual 

Radiação solar Qualitativa Solar Habitual 

Ruído 
64,7 a 107,8 dB(A) com média 
de 78,7 dB(A) ou 83,3 dB(A) 

de acordo com o serviço 

Maquinários, 
veículos, 

caminhões, etc 
Habitual 

Quími
cos 

Derivados de 
hidrocarbonetos 

parafínicos e 
aromáticos 

Qualitativa Cola asfáltica 
aplicada a frio Eventual 

Cimento asfáltico Qualitativa com estimativa < 
0,5 mg/m³ da ACGIH 

Asfalto frio 
pronto para 
aplicação  

Eventual 
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Poeiras respiráveis Qualitativa com estimativa < 
3.00 mg/m³ da ACGIH 

Trânsito local, 
uso de máquina 
e equipamentos. 

Eventual 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• A sede da pasta administrativa atendia as condições sanitárias previstas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Havia bebedouro para água potável e gelada na secretaria. 
• Havia café, lanche e almoço disponível na secretaria. 
• Maquinários e equipamentos de trabalho estavam em boas condições de trabalho. 
• Caminhão para o transporte de materiais e equipamentos de trabalho. 
• Uso de cones e cancelas como sinalização de segurança nos serviços de vias públicas. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva de vaqueta (CA 20601). 
• Óculos de proteção (CA não identificado) 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Embora a insalubridade não tenha sido caracterizada, recomendo a distribuição imediata, 
gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A (Certificado de Aprovação) precedidos de 
treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos de segurança para proteção e segurança 
do servidor: óculos de proteção; boné ou touca árabe; capacete de segurança; protetor auricular; 
protetor solar; botina de segurança; camisa manga comprida; luvas para proteção das mãos de 
agentes químicos e mecânicos (material em algodão + látex ou nitrílica ou outro material). 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Emissão de Ordem de Serviço (O.S); Permissão de Trabalho (P.T) e Análise Preliminar de 
Riscos (APR) para cada atividade realizada. 

• Garrafa térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. 
Acrescentar copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 

• Priorizar os serviços externos nos horários com menor amplitude térmica. 
• Avaliação mecânica dos veículos quanto ao atendimento das normas do DETRAN. 
• Isolamento e sinalização das áreas de trabalho nos serviços de trânsito com cancelas; cones 

e fitas para evitar acidentes de trânsito. 
• Veículos de transporte de pessoal com aprovação do DETRAN; 
• Proibição de caronas em maquinários e carrocerias de caminhões; 
• O empregador deverá vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de 

contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda 
de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso de calçados abertos 
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• A operação de maquinários e veículos deverá ser realizada exclusivamente por operadores 

habilitados e treinados e devidamente identificados por crachá. 
• Emprego de máquinas unicamente para os fins concebidos, operados por trabalhadores 

capacitados e qualificados e utilizados dentro dos limites operacionais e restrições indicadas pelos 
fabricantes.  

• Máquinas, equipamentos e implementos utilizados com as suas transmissões de força 
protegidas. 

• Máquinas e equipamentos motorizados móveis com faróis, luzes e sinais sonoros de ré 
acoplados ao sistema de câmbio de marchas, buzina e espelho retrovisor. 

• Nas paradas temporárias ou prolongadas, os controles deverão ser colocados em posição 
neutra e devem ser acionados os freios. 

• Fazer o afastamento imediato de trabalhadores intoxicados e encaminhar o médico. 
• Comunicar concessionárias de energia, água e esgoto em caso de risco a segurança do 

trabalhador e interromper as atividades de imediato nessas situações e também em situações de 
descarga atmosféricas, procurando abrigo seguro. 

• Prover frentes de trabalho com água potável e fresca; sanitários químicos para necessidades 
fisiológicas; água e sabão líquido para lavagem e higienização das mãos. 

• Todos os itens de segurança das máquinas devem ser verificados antes e após o início dos 
trabalhos. 

• O operador jamais deverá se ausentar das máquinas e dos veículos de sua 
responsabilidade, mantendo estes desligadas. 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 
elaboração; 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 
• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 

à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. Recomendo a contratação de outros serviços em segurança do trabalho para melhor 
avaliação dos riscos existentes e as medidas de segurança necessárias para proteção dos 
trabalhdores. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TRABALHADOR BRAÇAL na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Em relação ao calor, esta exposição ocorre em dias de 

maiores amplitudes térmicas locais, variando para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas, horário e local de prestação do serviço. Não existe fonte 
artificial de calor, de modo que amplitudes térmicas elevadas se dão em função da 
localização geográfica e não por circunstâncias de trabalho. Em relação a radiação 
solar, a exposição se dá em maior grau em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade 
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e em áreas com pouca proteção solar (coberturas prediais e copas de árvores). A 
avaliação é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não 
existe regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. 
Em relação ao ruído, as maiores amplitudes ocorrem quando o colaborador se 
encontra próximo às fontes de ruído (operação de tapa buraco com uso de cortador 
de asfalto e compactador), sendo a exposição média ao ruído de 78,7 dB(A) na maior 
parte do tempo e de 83,3 dB(A) em serviços de tapa buraco. Embora não tenha sido 
caracterizada a insalubridade, recomendo o uso de protetor auricular, pois, para 
exposições a partir de 80 dB(A), o seu uso é obrigatório, conforme norma NR 9 do 
MTE e protetor solar + touca árabe e demais EPIs apontados na planilha acima. 
 Agentes Químicos: Em relação a Poeiras Respiráveis, esta exposição ocorre 

de maneira apenas eventual ou fortuita durante varrições, corte e pavimentos com 
máquina de cortar asfalto, uso de pó de pedra e cimento asfáltico nos serviços de tapa 
buraco. Estima-se ser muito inferior a 3,00 mg/m³ para o caso de poeiras respiráveis 
e inferior a 0,5 mg/m³ no caso de cimento asfáltico. Em relação aos derivados de 
hidrocarbonetos parafínicos e aromáticos presentes na cola asfáltica, o contato, com 
o material, quando ocorre, também se dá de forma eventual. Esse material é aplicado 
sobre as superfícies tratadas com o auxílio de um regador portátil, sem o contato direto 
com o produto. As operações de tapa buraco são realizadas a frio, mais segura, 
comparadas às imprimações a quente com grande teor de gases e vapores e mais 
prejudiciais à saúde. Embora não fiscalizado, havia o uso de luvas que também 
minimizavam o contato com os produtos aplicados.  
 Agentes Biológicos: Não enquadrados. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. Os limites de 
tolerância previstos variam de acordo com o tempo de exposição ao ruído [85 dB(A) 
por 8 hs; 86 dB(A) por 7 hs; 87 dB(A) por 6 hs; 86 dB(A) por 5 hs; 90 dB(A) por 4 hs; 
91 dB(A) por 3 hs e 30 min; 92 dB(A) por 3 hs; 93 dB(A) por 2 hs e 40 min; 94 dB(A) 
por 2 hs e 15 min; 95 dB(A) por 2 hs; 96 dB(A) por 1 h e 40 min; 98 dB(A) por 1 h e 15 
min; 100 dB(A) por 1 h; 102 dB(A) por 45 min; 104 dB(A) por 35 min; 105 dB(A) por 
30 min; 110 dB(A) por 15 min; 112 dB(A) e 115 dB(A) por 7 min]. Pela dosimetria de 
ruído realizada, verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se 
encontrava em 78,7 dB(A) e 83,3 dB(A) dentro do limite de tolerância de 85,0 dB(A) 
levando-se em conta uma jornada diária de 8 horas. A avaliação para radiação não 
ionizante é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da 
NR-15 do Ministério do Trabalho. De acordo com Saliba, T.M (2013), do ponto de vista 
jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o enquadramento como 
insalubre na exposição a raios solares (orientação jurisprudencial do TST n° 173-SDI). 
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Embora este colaborador labore em áreas externas sujeitas a temperaturas elevadas 
em virtude das condições climáticas na maior parte do ano, esta fonte de calor é 
natural (radiação solar) e não artificial (fornos ou fogões, por exemplo). Essa 
exposição a temperaturas elevadas deverá ocorrer mesmo em períodos de descanso 
e folgas e se dá principalmente em função da localização geográfica do município em 
que este colaborador reside. Esta exposição é inclusive considerada sem importância 
pelo Ministério do Previdência que para caracterização da aposentadoria especial, 
exige exposição a fonte artificial de calor, desconsiderando as fontes naturais. Assim, 
não fica caracterizada a insalubridade por nenhum dos agentes físicos. 
 Agentes Químicos: O limite de tolerância para exposição a poeira é de 

3,00mg/m3 e para exposição ao cimento asfáltico é de 0,5 mg/m³, ambas, conforme 
American Conference of Govermmental Hygienicistis (ACGIH) recomendada pelo 
MTE, através Lei N° 6.514 de 22/12/1977 que rege a Portaria N° 3.214 de 08/06/1978. 
Não existe limite de exposição a hidrocarbonetos aromáticos. Conforme avaliação 
realizada, verificou-se que os funcionários faziam uso de luvas que neutralizavam o 
contato com os agentes químicos utilizados. As aplicações a frio também eram 
realizadas com o uso de regadores no caso da cola, o que diminuía o contato com o 
material. Assim, não fica caracterizada a insalubridade por agentes químicos, com 
base nos anexos 11, 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: sem previsão no anexo 14 da NR 15. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TRABALHADOR BRAÇAL na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS não 
ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TRABALHADOR BRAÇAL na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS não 
expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
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consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Trabalhador Braçal exercendo as atividades 
descritas na planilha acima para esta unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. Para cada um desses 
colaboradores, foi elaborado um laudo específico. Portanto, para caracterização ou 
não dos adicionais em discussão, consultar esses laudos. 
 

Observação 3: recomendo a distribuição gratuita e regular dos EPIs indicados ao 
longo do laudo para este cargo, mesmo não tendo sido caracterizada a insalubridade. 
Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. Treinamentos e 
observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente neste momento. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.15 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos 
CARGO/FUNÇÃO: Vigia 

Levantamentos Ambientais: 09/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 01/09/2017; 
19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 29/11/2017. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos com edificações de pavimento único construído em 
alvenaria, piso cerâmica, forro em PVC; luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com iluminância 
variável entre 209,0 lux e 230,0 lux; ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado nas áreas 
administrativas) com temperatura de 24,0°C variável para mais ou para menos nos postos de 
trabalho de acordo com as condições climáticas locais e regulagem interna dos equipamentos de 
climatização. Dispõe de mesas e cadeiras para uso de computador e execução das demais tarefas 
administrativas do setor. Essa repartição pública possui salas administrativas do secretário e da 
defesa civil, almoxarifado, cozinha, banheiros e varanda, além de pátio sem cobertura e 
pavimentação para o estacionamento de veículos, maquinários e equipamentos.  
 

Não se trata de vigilância armada. Não está enquadrada entre aquelas previstas no Inciso II, 
acrescentado ao Artigo 193 da CLT pela Lei n° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria n° 1885 de 
02/12/2013 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Prestar serviços de vigilância noturna e diurna nas unidades municipais da Prefeitura, zelar pelo 
ambiente e equipamentos do trabalho e executar atividades correlatas. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho; 

• Água potável e fresca. 
• Disponibilidade de cozinha para café, sucos, lanches e outras refeições no local. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 
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• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 
• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 

(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor: boné ou touca árabe; botina de segurança; 
camisa manga comprida; capa de chuva. 

• Lanterna para os funcionários em período noturno. 
• Telefones celular ou fixo a disposição do Vigia para contato com autoridades policiais em 

caso de alguma ocorrência extrema. 
• Curso de Defesa Pessoal aos Vigias. 
• Instalação de alarmes sonoros e câmaras de vigilância para maior segurança desses 

patrimônios. 
• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 

elaboração; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Novas avaliações e levantamentos, visando o atendimento do e-social para o próximo ano. 
• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 

à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. Recomendo a contratação de outros serviços em segurança do trabalho para melhor 
avaliação dos riscos existentes e as medidas de segurança necessárias para proteção dos 
trabalhdores. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NÃO OCORRE com exposição a 
agentes físicos, químicos e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho (MTE). 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do MTE. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do MTE. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS não ocorre sob condições de risco 
acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado, pois, não se trata de atividade 
armada e geralmente, por se tratar de município de pequeno porte e de baixos índices 
de violência, não existe risco acentuado, e nem exposição de modo permanente a 
roubos e outras espécies de violência física. Em caso de risco ou suspeita que coloque 
em risco a sua segurança e do patrimônio, o Colaborador entra em contato imediato 
com as autoridades policiais, deixando que estas intervenham sobre o ocorrido. 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013. Este 
artigo 193 da CLT tem a seguinte redação: “São consideradas atividades ou 
operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: 
roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 
segurança pessoal ou patrimonial”. Em situações gerais e normais de trabalho, não 
existe exposição permanente do trabalhador a roubos ou outras espécies de 
violência física em suas atividades por se tratar de um município com baixos índices 
de violência, população ordeira e atividade e ambiente de trabalho pouco visado para 



 179 
situações de roubo ou outro tipo de violência (tais como bancos e outros locais de alto 
valor agregado), não implicando, também, em risco acentuado ao colaborador. 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS não expõe o colaborador aos 
agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Vigia em exercício deste cargo/função para esta 
unidade administrativa apenas. 
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Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. Para cada um desses 
colaboradores, foi elaborado um laudo específico. Portanto, para caracterização ou 
não dos adicionais em discussão, consultar esses laudos. 
 

Observação 3: recomendo a distribuição gratuita e regular dos EPIs indicados ao 
longo do laudo para este cargo, mesmo não tendo sido caracterizada a insalubridade. 
Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. Treinamentos e 
observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente neste momento. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.3.2 – UNIDADE MUNICIPAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL 

IDENTIFICAÇÃO: Cemitério Municipal 
ATIVIDADE: Administração Pública em Geral 
ENDEREÇO: Rua Pref. Souza Rangel, s/n°, Vila Militar, Nioaque MS 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 
01/09/2017; 19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 
29/11/2017. 
 

PLANILHA: 
6.3.2.1 

UNIDADE MUNICIPAL: Cemitério Municipal 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Levantamentos Ambientais: 09/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 01/09/2017; 
19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 29/11/2017 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Cemitério com uma capela mortuária e uma área a céu aberto. A capela mortuária construída em 
alvenaria tem duas salas para velórios; cantina; tanato (que não mais funcionava segundo os 
funcionários do cemitério) e banheiros. Os interiores são com piso cerâmico, forros de PVC e madeira, 
ventilação natural e artificial (ventiladores) e iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com 
iluminância de 193,3 Lux a 1760,0 lux. As temperaturas interior e exterior são variáveis de acordo com 
as condições climáticas locais, não havendo exposição solar nas áreas internas. A área a céu aberto 
destinada aos sepultamentos caracteriza-se como cemitério do tipo tradicional (uma variedade de 
túmulos semienterrados, mausoléus, capelas com crucifixos e imagens, monumentos funerários 
revestidos de mármores e granito ou sem nenhum revestimento de acordo com o poder aquisitivo da 
família do sepultado) exposto às mais variadas condições climáticas. Na data dos levantamentos 
ambientais, o cemitério encontrava-se de boa aparência, sem túmulos violados e mato tomando conta 
nos perímetros tumulares. Segundo os responsáveis, as covas novas vão sendo abertas com o uso de 
pás e enxadas e os compartimentos de túmulos já existentes são abertos quando existe ocorrências 
de óbitos na municipalidade. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Segundo a Prefeitura, o Auxiliar de Serviços Gerais poderá: Executar serviços de carga e descarga de 
materiais; arrumar materiais, móveis e utensílios nos lugares determinados; arrumar móveis e fazer 
serviços de mudanças; fazer a varrição, capina e limpeza geral de pátios, canteiro de obras, logradouros 
públicos e outras unidades; fazer manutenção de jardins, plantar árvores, flores e gramas; proceder à 
lavagem de veículos e recintos da prefeitura; auxliar os serviços de mecânica, carpintaria, funilaria, 
pedreiro e eletricista; auxiliar os serviços de topografia em logradouros públicos, estradas, serviços de 
vigilância; serviços de copa e cozinha; executar serviços de natureza auxiliar em todas as áreas 
solicitadas, serviços gerais de limpeza e executar outros serviços atinentes a função. É o funcionário 
responsável pela limpeza e organização da capela mortuária. Não fazia os serviços externos, somente 
os internos. Como se trata de um município pequeno com demandas não diárias do cemitério e 
pequena estrutura da unidade, a Servidora não permanece toda a jornada de trabalho no local. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Calor 28,5°C para mais 

ou para menos Solar Habitual 
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Quími
cos 

Etanol (concentração 
de 46,2% ou outra) no 

produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

*** Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil 
amônio (concentração 
de 0 a 5%) no produto 

variável de acordo 
com a marca e 

fabricante utilizados 

*** Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 

10%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

*** Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Combizel LH 
(concentração de 0 a 

1%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

*** Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 

a 2,5% no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

*** Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 

tolerância de 2,3 mg/m³ 
da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

*** Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual e abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

 Hidróxido de Sódio 
50% 

*** Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual e intermitente 
e abaixo do limite de 

tolerância de 2,0 mg/m³ 
da NR 15. 

Bioló-
gicos 

Vírus, fungos e 
bactérias 

Avaliação 
qualitativa 

Limpeza de 
banheiros e 

retirada de lixo 
Eventual 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• A sede da pasta administrativa atendia as condições sanitárias previstas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Havia bebedouro para água potável e gelada na secretaria. 
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Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Luva de procedimentos (CA 30695). 
• Bota de borracha (sem C.A) 
• Máscara descartável (sem C.A) 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Embora a insalubridade não tenha sido caracterizada, recomendo a distribuição imediata, 
gratuida e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A (Certificado de Aprovação) precedidos de 
treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos de segurança para proteção e segurança do 
servidor: óculos de proteção contra impactos de partículas; bota de borracha cano longo; luvas de 
borracha ou nitrílicas (tipo amarela para limpeza), avental de silicone ou outro material impermeável, 
máscara descartável poeiras. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Emissão de Ordem de Serviço (O.S). 
• O empregador deverá vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de 

contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda 
de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso de calçados abertos 

• Elaborar PCMSO e monitorar a saúde do colaborador de acordo com este programa. 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do levantamento 
desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, 
equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 
Recomendo a contratação de outros serviços em segurança do trabalho para melhor avaliação dos 
riscos existentes e as medidas de segurança necessárias para proteção dos trabalhdores. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal CEMITÉRIO MUNICIPAL OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: Em relação ao calor, esta exposição ocorre em dias de 

maiores amplitudes térmicas locais, variando para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas, horário e local de prestação do serviço. Não existe fonte 
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artificial de calor, de modo que amplitudes térmicas elevadas se dão em função da 
localização geográfica e não por circunstâncias de trabalho. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Recomendo a distribuição 
imediata, regular e gratuita dos EPIs sugeridos na planilha acima.  
 Agentes Biológicos: contato eventual com agentes biológicos durante a 

limpeza de banheiros e remoção de lixo. O lixo retirado equipara-se ao lixo domiciliar 
e não a lixo urbano. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas 
aos trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em 
caminhões de lixo e usinas de triagem de resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Colaborador não labora em áreas externas. Municipalidade com 
temperaturas elevadas na maior parte do ano, porém, sem exposição a fonte artificial 
de calor (fornos ou fogões, por exemplo). Essa exposição a temperaturas elevadas 
deverá ocorrer mesmo em períodos de descanso e folgas e se dá principalmente em 
função da localização geográfica do município em que este colaborador reside. Esta 
exposição é inclusive considerada sem importância pelo Ministério do Previdência que 
para caracterização da aposentadoria especial, exige exposição a fonte artificial de 
calor, desconsiderando as fontes naturais. Assim, não fica caracterizada a 
insalubridade por nenhum dos agentes físicos. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho. A 

insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em grau médio ou 
máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) pacientes em isolamento por 
doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente 
esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 2) carnes, 
glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras 
de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 3) esgotos (galerias e tanques) 
[Comentário: servidor faz limpeza de banheiros e não de galeiras e tanques de 
esgotos. Se houver algum entupimento, este é apenas eventual, o uso da capela 
mortuária não é diário ou frequente. Não existe contato com esgoto.]; e 4) lixo urbano 
(coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. O 
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lixo local é semelhante ao domiciliar]. A insalubridade em grau médio é caracterizada 
para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou 
com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 2) 
hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha 
contato com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 3) 
contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e 
outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 4) 
laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico. trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. Segundo os funcionários, estes nunca 
participaram de exumações. Mesmo que tenham ocorrido, este contato seria apenas 
eventual]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal CEMITÉRIO MUNICIPAL não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal CEMITÉRIO MUNICIPAL não expõe o colaborador aos agentes de acordo 
com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
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adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Serviços Gerais exercendo as 
atividades descritas na planilha acima no cemitério municipal. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. Pelas informações prestadas 
pela Prefeitura, verificou-se o Auxiliar de Serviços Gerais sem posto fixo de trabalho 
e que labora em vias e logradouros públicos; o Auxiliar de Serviços Gerais fixo no 
Cemitério Municipal; o Auxiliar de Serviços Gerais laborando como Operador de 
Máquinas Leves e o Auxiliar de Serviços Gerais fixo no Terminal Rodoviário. Para 
cada um desses colaboradores, foi elaborado um laudo específico. Portanto, para 
caracterização ou não dos adicionais em discussão, consultar esses laudos. 
 

Observação 3: recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular dos EPIs 
indicados ao longo do laudo para este cargo, mesmo não tendo sido caracterizada a 
insalubridade. Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. 
Treinamentos e observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente 
neste momento. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.3.2.2 
UNIDADE MUNICIPAL: Cemitério Municipal 
CARGO/FUNÇÃO: Chefe de Seção (Coveiro) 

Levantamentos Ambientais: 09/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 
01/09/2017; 19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 29/11/2017 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Cemitério com uma capela mortuária e uma área a céu aberto. A capela mortuária construída em 
alvenaria tem duas salas para velórios; cantina; tanato (que não mais funcionava segundo os 
funcionários do cemitério) e banheiros. Os interiores são com piso cerâmico, forros de PVC e 
madeira, ventilação natural e artificial (ventiladores) e iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes) com iluminância de 193,3 Lux a 1760,0 lux. As temperaturas interior e exterior são 
variáveis de acordo com as condições climáticas locais havendo exposição solar nas áreas externas. 
A área a céu aberto destinada aos sepultamentos caracteriza-se como cemitério do tipo tradicional 
(uma variedade de túmulos semienterrados, mausoléus, capelas com crucifixos e imagens, 
monumentos funerários revestidos de mármores e granito ou sem nenhum revestimento de acordo 
com o poder aquisitivo da família do sepultado) exposto às mais variadas condições climáticas. Na 
data dos levantamentos ambientais, o cemitério encontrava-se de boa aparência, sem túmulos 
violados e mato tomando conta nos perímetros tumulares. Segundo os responsáveis, as covas novas 
vão sendo abertas com o uso de pás e enxadas e os compartimentos de túmulos já existentes são 
abertos quando existe ocorrências de óbitos na municipalidade. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
O cargo em comissão de Chefe de Seção era de manutenção do cemitério ou de coveiro: fazer a 
varrição, capina e limpeza geral de pátios de todo o cemitério; fazer abertura de covas; auxílio em 
sepultamentos (assentamento da urna na unidade tumular e fechamento de covas e túmulos); 
comunicar irregularidades a familiares e prefeitura; abrir e fechar o cemitério. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físi-
cos 

Calor 28,5°C para mais ou para 
menos Solar Habitual 

Radiação solar Qualitativa Solar Habitual 

Quími
cos 

Etanol (concentração 
de 46,2% ou outra) 
no produto variável 
de acordo com a 

marca e fabricante 
utilizados 

*** Avaliação Qualitativa Álcool 

Eventual 
estando 

abaixo do 
limite de 

tolerância de 
1480 mg/m³ 
da NR 15. 

Cloreto de alquil 
benzil amônio 

(concentração de 0 a 
5%) no produto 

variável de acordo 
com a marca e 

fabricante utilizados 

*** Avaliação Qualitativa Desinfetante 

Eventual com 
limite de 

exposição não 
aplicável na 

NR 15 e 
normas 
técnicas 

internacionais. 
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Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 

10%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

*** Avaliação Qualitativa Desinfetante 

Eventual com 
limite de 

exposição não 
aplicável na 

NR 15 e 
normas 
técnicas 

internacionais. 

Combizel LH 
(concentração de 0 a 

1%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

*** Avaliação Qualitativa Desinfetante 

Eventual com 
limite de 

exposição não 
aplicável na 

NR 15 e 
normas 
técnicas 

internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 

a 2,5% no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

*** Avaliação Qualitativa Água sanitária 

Eventual 
estando 

abaixo do 
limite de 

tolerância de 
2,3 mg/m³ da 

NR 15. 

Ácido 
dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

*** Avaliação Qualitativa Detergentes e 
sabões 

Eventual e 
abaixo do 
limite de 

tolerância de 
3,0 mg/m³ da 

NR 15. 

 Hidróxido de Sódio 
50% *** Avaliação Qualitativa Detergentes e 

sabões 

Eventual e 
intermitente e 

abaixo do 
limite de 

tolerância de 
2,0 mg/m³ da 

NR 15. 

Bioló-
gicos 

Vírus, fungos e 
bactérias Avaliação qualitativa 

Limpeza de 
banheiros e 

retirada de lixo 
Eventual 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• A sede da pasta administrativa atendia as condições sanitárias previstas na norma 

regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Havia bebedouro para água potável e gelada na secretaria. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva de procedimentos (CA 30695). 
• Bota de borracha (sem C.A) 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Manter o local sempre limpo e organizado livre de vegetação e fazer a manutenção regular 

das unidades tumulares evitando-se deixar buracos e erosões, pois, podem ser abrigo de escorpião, 
serpentes e outros animais peçonhentos, perigosos para funcionários e visitantes; 

• Fazer aberturas de covas somente quando houver comunicado de sepultamento no local a 
fim de evitar erosões, poças de água e acidentes com quedas de pessoas dento. Em caso de alguma 
cova aberta, manter esta com guarda corpo em todo o perímetro. 

• Não permitir vasos e outros recipientes com acúmulo de água em virtude de mosquitos 
transmissores de doenças (dengue, por exemplo). Fazer a remoção destes imediatamente após o 
sepultamento, visitas e feriado de finados caso estes sejam deixados no local. Sinalizar o local 
quanto a proibição desses recipientes; 

• Fazer uso de enxadas, rastelos, pás e outros equipamentos com cabos para limpezas do 
local. Jamais catar material residual diretamente com a mão, pois, pode haver animais peçonhentos 
ou materiais perfurantes ou cortantes (cacos de vidro, por exemplo); 

• Manter o local sempre cercado e fechado, inclusive o portão, para evitar a presença de 
animais no local; 

• Em caso de sepultamentos, fazer uso de cordas para o assentamento da urna funerária ao 
fundo; 

• Não adentrar unidades tumulares para remoção de restos humanos quando houver a 
necessidade de novo sepultamento nesta unidade; 

• Disponibilizar carrinhos de mão para o transporte de ferramentas de trabalho e material de 
construção para construção e reformas de unidades tumulares. 

• Procurar executar a maioria dos serviços em horários com menor incidência solar, 
procurando a proteção de abrigos. 

• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 
funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Embora a insalubridade não tenha sido caracterizada, recomendo a distribuição imediata, 
gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A (Certificado de Aprovação) precedidos de 
treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos de segurança para proteção e segurança 
do servidor: óculos de proteção contra impactos de partículas; bota de borracha cano longo; luvas 
de borracha ou nitrílicas (tipo amarela para limpeza), luvas de raspa ou vaqueta para uso de pás e 
enxadas; avental de silicone ou outro material impermeável, capa de chuva, touca ou boné árabe, 
protetor solar, camisa de manga comprida. 
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• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes. 
• Emissão de Ordem de Serviço (O.S). 
• O empregador deverá vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de 

contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda 
de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso de calçados abertos 

• Elaborar PCMSO e monitorar a saúde do colaborador de acordo com este programa. 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. Recomendo a contratação de outros serviços em segurança do trabalho para melhor 
avaliação dos riscos existentes e as medidas de segurança necessárias para proteção dos 
trabalhdores 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CHEFE DE SEÇÃO (COVEIRO) na unidade 
municipal CEMITÉRIO MUNICIPAL OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: Em relação ao calor, esta exposição ocorre em dias de 

maiores amplitudes térmicas locais, variando para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas, horário e local de prestação do serviço. Não existe fonte 
artificial de calor, de modo que amplitudes térmicas elevadas se dão em função da 
localização geográfica e não por circunstâncias de trabalho. Em relação a radiação 
solar, a exposição se dá em maior grau em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade 
e em áreas com pouca proteção solar (coberturas prediais e copas de árvores). A 
avaliação é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não 
existe regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. 
Recomendo o uso dos EPIs apontados na planilha acima. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Recomendo a distribuição 
imediata, regular e gratuita dos EPIs sugeridos na planilha acima.  
 Agentes Biológicos: contato eventual com agentes biológicos durante a 

limpeza de banheiros e remoção de lixo. O lixo retirado equipara-se ao lixo domiciliar 
e não a lixo urbano. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas 
aos trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em 
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caminhões de lixo e usinas de triagem de resíduos). Perguntado aos servidores sobre 
a sala de tanato existente no local e também os serviços de exumação de corpos, 
estes informaram que a sala de tanato estava desativada e que nunca viram 
exumação de corpos no local. Pode haver contato eventual com restos mortais em 
estágios diversos de decomposição, em geral, já no estágio final desses que se 
encontram em túmulos já existentes, quando existe a necessidade de sepultamento 
de novos corpos nessas unidades funerárias. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Colaborador não labora em áreas externas sujeitas a temperaturas 
elevadas. Municipalidade com temperaturas elevadas na maior parte do ano, porém, 
sem exposição a fonte artificial de calor (fornos ou fogões, por exemplo). Essa 
exposição a temperaturas elevadas deverá ocorrer mesmo em períodos de descanso 
e folgas e se dá principalmente em função da localização geográfica do município em 
que este colaborador reside. Esta exposição é inclusive considerada sem importância 
pelo Ministério do Previdência que para caracterização da aposentadoria especial, 
exige exposição a fonte artificial de calor, desconsiderando as fontes naturais. Assim, 
não fica caracterizada a insalubridade por nenhum dos agentes físicos. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Esse colaborador não faz grande uso de 
produtos de limpeza. Estes em geral, são diluídos em água, o que diminui a sua 
concentração. O contato é apenas eventual. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 
15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho. A 

insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em grau médio ou 
máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) pacientes em isolamento por 
doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente 
esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 2) carnes, 
glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras 
de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 3) esgotos (galerias e tanques) 
[Comentário: servidor faz limpeza de banheiros e não de galeiras e tanques de 
esgotos. Se houver algum entupimento, este é apenas eventual, o uso da capela 
mortuária não é diário ou frequente. Não existe contato com esgoto.]; e 4) lixo urbano 
(coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. O 
lixo local é semelhante ao domiciliar]. A insalubridade em grau médio é caracterizada 
para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou 
com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
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ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 2) 
hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha 
contato com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 3) 
contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e 
outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 4) 
laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico. trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. Segundo os funcionários, estes nunca 
participaram de exumações. Mesmo que tenham ocorrido, este contato seria apenas 
eventual]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CHEFE DE SEÇÃO (COVEIRO) na unidade 
municipal CEMITÉRIO MUNICIPAL não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
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 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CHEFE DE SEÇÃO (COVEIRO) na unidade 
municipal CEMITÉRIO MUNICIPAL não expõe o colaborador aos agentes de acordo 
com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
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Observação 1: Este laudo é válido para o Chefe de Seção exercendo as atividades 
de coveiro no cemitério municipal. 
 

Observação 2: recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular dos EPIs 
indicados ao longo do laudo para este cargo, mesmo não tendo sido caracterizada a 
insalubridade. Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. 
Treinamentos e observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente 
neste momento. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.3.3 – UNIDADE MUNICIPAL: TERMINAL RODOVIÁRIO 

IDENTIFICAÇÃO: Terminal Rodoviário 
ATIVIDADE: Administração Pública em Geral 
ENDEREÇO: Rua Primeiro de Maio, s/n°, Centro, Nioaque MS 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 
01/09/2017; 19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 
29/11/2017. 
 

PLANILHA: 
6.3.3.1 

UNIDADE MUNICIPAL: Cemitério Municipal 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Levantamentos Ambientais: 09/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 31/08/2017; 01/09/2017; 
19/09/2017; 25/10/2017; 26/10/2017; 27/10/2017; 27/11/2017; 29/11/2017 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Terminal rodoviário de ônibus de passageiros com cobertura metálica, piso granilite, plantaformas de 
embarque/desembarque, lojas comerciais, banheiros de uso público e área de circulação de 
passageiros. Ventilação natural; iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância 
de 104,7 Lux a 2360,0 lux. As temperaturas interior e exterior são variáveis de acordo com as condições 
climáticas locais, com exposição solar pouca significativa. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Segundo a Prefeitura, o Auxiliar de Serviços Gerais poderá: Executar serviços de carga e descarga de 
materiais; arrumar materiais, móveis e utensílios nos lugares determinados; arrumar móveis e fazer 
serviços de mudanças; fazer a varrição, capina e limpeza geral de pátios, canteiro de obras, logradouros 
públicos e outras unidades; fazer manutenção de jardins, plantar árvores, flores e gramas; proceder à 
lavagem de veículos e recintos da prefeitura; auxliar os serviços de mecânica, carpintaria, funilaria, 
pedreiro e eletricista; auxiliar os serviços de topografia em logradouros públicos, estradas, serviços de 
vigilância; serviços de copa e cozinha; executar serviços de natureza auxiliar em todas as áreas 
solicitadas, serviços gerais de limpeza e executar outros serviços atinentes a função. É o funcionário 
responsável por zelar a rodoviária mantendo banheiros, plataformas de embarque/desembarque e 
áreas de circulação de passageiros sempre limpos. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Calor 28,5°C para mais 

ou para menos Solar Habitual 

Quími
cos 

Etanol (concentração 
de 46,2% ou outra) no 

produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

*** Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil 
amônio (concentração 
de 0 a 5%) no produto 

variável de acordo 
com a marca e 

fabricante utilizados 

*** Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 
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Nonilfenol etoxilado 

(concentração de 0 a 
10%) no produto 

variável de acordo 
com a marca e 

fabricante utilizados 

*** Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Combizel LH 
(concentração de 0 a 

1%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

*** Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 

a 2,5% no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

*** Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 

tolerância de 2,3 mg/m³ 
da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

*** Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual e abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

 Hidróxido de Sódio 
50% 

*** Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual e intermitente 
e abaixo do limite de 

tolerância de 2,0 mg/m³ 
da NR 15. 

Bioló-
gicos 

Vírus, fungos e 
bactérias 

Avaliação 
qualitativa 

Limpeza de 
banheiros e 

retirada de lixo 
Eventual 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• A sede da pasta administrativa atendia as condições sanitárias previstas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Luva de borracha tipo amarela (CA 11872). 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas; 
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• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 
• Embora a insalubridade não tenha sido caracterizada, recomendo a distribuição imediata, 

gratuida e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A (Certificado de Aprovação) precedidos de 
treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos de segurança para proteção e segurança do 
servidor: óculos de proteção contra impactos de partículas; bota de borracha cano longo; luvas de 
borracha ou nitrílicas (tipo amarela para limpeza), avental de silicone ou outro material impermeável, 
máscara descartável. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Emissão de Ordem de Serviço (O.S). 
• O empregador deverá vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de 

contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda 
de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso de calçados abertos 

• Elaborar PCMSO e monitorar a saúde do colaborador de acordo com este programa. 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do levantamento 
desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, 
equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 
Recomendo a contratação de outros serviços em segurança do trabalho para melhor avaliação dos 
riscos existentes e as medidas de segurança necessárias para proteção dos trabalhdores. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal TERMINAL RODOVIÁRIO OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: Em relação ao calor, esta exposição ocorre em dias de 

maiores amplitudes térmicas locais, variando para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas, horário e local de prestação do serviço. Não existe fonte 
artificial de calor, de modo que amplitudes térmicas elevadas se dão em função da 
localização geográfica e não por circunstâncias de trabalho. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Recomendo a distribuição 
imediata, regular e gratuita dos EPIs sugeridos na planilha acima.  
 Agentes Biológicos: contato eventual com agentes biológicos durante a 

limpeza de banheiros e remoção de lixo. O lixo retirado equipara-se ao lixo comercial 
e não a lixo urbano. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas 
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aos trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em 
caminhões de lixo e usinas de triagem de resíduos). O colaborador faz a limpeza dos 
banheiros cerca de duas vezes ao dia e permanece o restante do expediente fazendo 
a varrição dos pátios e plataformas de embarque. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Municipalidade com temperaturas elevadas na maior parte do ano, porém, 
sem exposição a fonte artificial de calor (fornos ou fogões, por exemplo). Essa 
exposição a temperaturas elevadas deverá ocorrer mesmo em períodos de descanso 
e folgas e se dá principalmente em função da localização geográfica do município em 
que este colaborador reside. Esta exposição é inclusive considerada sem importância 
pelo Ministério do Previdência que para caracterização da aposentadoria especial, 
exige exposição a fonte artificial de calor, desconsiderando as fontes naturais. Assim, 
não fica caracterizada a insalubridade por nenhum dos agentes físicos. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho. A 

insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em grau médio ou 
máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) pacientes em isolamento por 
doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente 
esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 2) carnes, 
glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras 
de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 3) esgotos (galerias e tanques) 
[Comentário: servidor faz limpeza de banheiros e não de galeiras e tanques de 
esgotos. Se houver algum entupimento, este é apenas eventual. Não existe contato 
com esgoto.]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação. O lixo local é semelhante ao comercial]. A insalubridade 
em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato 
permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, 
serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 3) contato em laboratórios, 
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com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. 4) laboratórios de análise clínica e 
histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-
se somente ao pessoal técnico. trabalho não enquadrado nessa situação];  5) 
gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. Segundo os funcionários, estes nunca participaram de exumações. Mesmo 
que tenham ocorrido, este contato seria apenas eventual]; 7) estábulos e cavalariças 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais 
deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal TERMINAL RODOVIÁRIO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
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04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal TERMINAL RODOVIÁRIO não expõe o colaborador aos agentes de acordo 
com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Serviços Gerais exercendo as 
atividades descritas na planilha acima no terminal rodoviário. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. Pelas informações prestadas 
pela Prefeitura, verificou-se o Auxiliar de Serviços Gerais sem posto fixo de trabalho 
e que labora em vias e logradouros públicos; o Auxiliar de Serviços Gerais fixo no 
Cemitério Municipal; o Auxiliar de Serviços Gerais laborando como Operador de 
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Máquinas Leves e o Auxiliar de Serviços Gerais fixo no Terminal Rodoviário. Para 
cada um desses colaboradores, foi elaborado um laudo específico. Portanto, para 
caracterização ou não dos adicionais em discussão, consultar esses laudos. 
 

Observação 3: recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular dos EPIs 
indicados ao longo do laudo para este cargo, mesmo não tendo sido caracterizada a 
insalubridade. Todos os EPIs deverão ter o C.A do Ministério do Trabalho. 
Treinamentos e observação às demais normas regulamentadoras se fazem urgente 
neste momento. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 203 
7 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA (LEVANTAMENTOS 
AMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO). 

 Eu, Carlos Henrique de Carvalho Oliveira, Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, com registro no CREA/MS sob o n° 83.111/D e visto no CREA/MS sob o n° 
12.513, fui responsável por todos os levantamentos ambientais e elaboração deste 
Laudo Pericial de Insalubridade; Periculosidade e Aposentadoria Especial conforme 
registrado em Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA/MS, anexa ao 
final deste documento no item ANEXOS. 
 Esclareço que as descrições dos cargos, ambientes de trabalho e as 
justificativas técnicas e legais para caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consultadas nos laudos elaborados para os cargos de cada estabelecimento. 
 Este laudo corresponde ao volume 2 de um total de 4 volumes. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018. 
 

 
Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 
Engenheiro Ambiental 
Engenheiro Agrícola 

Perito Judicial 
CREA MG: 83111/D     Visto CREA MS: 12513 

 
 
 
 

8 – ANEXOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


